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Е 
Е — сьома буква української азбуки, У старослов’¬ 

янській азбуці зветься (.єсть” — е. Старослов'янське циф¬ 
рове значення: 5* 

Е! — вигук легкої зневаги. Е, що там знаєш! 

Е! — вигук легкопажешт, недовір'я й т. ііь Поши¬ 
рена форма ,,е г еГ -- вигук притакування, так. Звідси 
егекати. 

£ва — жіноче ім’я, що є грецькою версією д. євр. 
Хаїзпа (Хая). 

Ця назва постала так, як і далі посталії усі назви: 
з своєї істоти. Перша жінка була мати всього живого, 
живе — сЬад, через цс й перша жінка зветься СЬаууаН 
чи СЬа^аЬ (у семітських мовах звуки V та і вільно чергу¬ 
ються між собою), з чого греки зробили Єву (бо греки 
не могли віддати д, євр. ані сЬ, ані і). Отже Хавва —- Хая 
~ Єва — це „мати всього живого”, чи докладттІше: жит¬ 
тя, жива; гр. Хое, лат. Неуа. 

Евер* д. є, Еуєг, гр, Е\гег, лат. НеЬег — прабатько 
євреїв, що від нього вони й спою назву отримали. В 1 М, 
10. 22-24 читаємо: „Сини Спмові: Елам ... і Арпахшад. 
А Арпахшад породив ПІелаха, а Шелах породив Евера". 

Евнух, з гр. еипоисЬоз — кастрат, оскоплений (вихо¬ 
лощений) мужчина, цебто мужчина з усуненими (шля¬ 
хом операції) статевими залозами. 

Гр. еипоисЬоз походить від еипе — лігво, ложе, ку¬ 
шетка, та есііо — мати, завідувати чим. 

У мусульманських володарів і вельмож (иапр., у Ту¬ 
реччині) євнухи завідували гаремами. 

„Еврика!” -- „еврика!” — так скрикнув великий грець¬ 
кий математик Архімед (287-212 до Хр.), колії знайшов 
легкий спосіб виміряти розмір Шїтнсненої з посудини во¬ 
ди. По-гр. еигіка — знайшов. 

Епропа — назва, що походить від назви давнього 
божества хліборобства. Еврбпа — дочка фінікійського 
царя Агенора, сестра Кадма. Зевс з’явився їй білим би- 

5 



ком, викрав ЇЇ» заніс на острів Крит, де вона й породила 
йому сина —- Міноса. 

Греки Европою спочатку звали тільки саму коитштен- 
тальну Грецію, а Азією вони звали тільки острови Егей- 
ського моря та Йонійського побережжя Малої Азії. 

Удааншіу Азія й Европа {від семітських „асу” й 
„ерев”, цебто світло й темрява, або схід і захід) спочат¬ 
ку окреслювалися малими землями, а пізніше річкою між 
ними вважали Таїшіс (Дон). І тільки з Х\7Ш ст. кордоном 
між Азією н Европою почали вважати Урал. 

Вимова Европа є західньоукраїнською; східно¬ 
українська вимова цієї назви звучить Європа. 

Європейський — е в р 6 п с ь к и й. — Наше 
„європейський” витворили ми за російським „европеії- 
скїй” та за польським „сигорс]:зкі". (Пплгпрське також 
„европсйски"). Форма „європейський" не слов'янська, ут¬ 
ворена за німецьким еигорєІБсН. Слов’янська українська 
форма мусіла б бути тільки „европський”, пор. чеське 
еугорзку, сербське европски. Чеські стилісти форму 
оггореізк^ вважають за помилкову і радять писати тіль¬ 
ки еугорнку. Жива східноукраїнська мова завжди укра¬ 
їнізує початок цього слова, цебто приставляє й: Європа, 
європейський. (Див. „Рідне Писання" §§ 277, 284), Тому 
правильна українська форма звучала б: європський. Але 
в нас уже втерлося слово „європейський”, і так воно вже 
стало літературним. 

Евфемізм — уживання в мові чемнішого вислову. 
Напр., замість „не брешіть” кажемо „не вигадуйте”. Це 
слово походить з гр. еирЬетлізтоз: еи — добре, рііеті 

говорю; цебто говорити про щось чи когось добре, 
В українській мові є дуже багато прикладів евфеміз¬ 

му. Напр,, український народ часто не називає чорта 
його іменем, а замінює його іншими словами, напр. дідь¬ 
ко, той, той що греблі рве, не при хаті згадуючи і ін. 
Також заміняють назви хворіб іншими. Заміняють і всякі 
недобрі слова евфемічними у сфері давніх вірувань (Див. 
Табу). 

Пор. ще білоруську евфемічну назву горобця: 1тсля- 
пец*\ — щоб він став сліпцем (не бачив), і не видзьобу¬ 
вав зерна, посіяного на городі й на полі. 

Евфрат, гр. ЕирЬгДіез (від еирЬгаітю — радію). Для 
грека це ніби радісна чи весела річка. 
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Евфрат — це найдовша річка на західиіх просторах 
Азії. Вона починається в Туреччині, пливе великими рів¬ 
нинами Сирії та Іраку. Ріки Евфрат і Тігр зливаються (в 
Іраку — на віддалі 120 миль від Перської затоки, в спільне 
русло, І так разом становлять собою одіту ріку — Шатт 
аль Араб, шо вливається в Перську затоку. 

Евхологіон, з гр. еисЬо1о£іоп — молитовник. Слово 
походить від гр. слів еисЬоІе — молитва і Іо^оз — слово. 

У християн це слово означає ту книгу, що також ві¬ 
дома як Требник, цебто книга Священнчих Молитов, Цер¬ 
ковних Служб, Обрядових Чинів, а також пов’язаних 
з цим пояснень та лоучень. (Див. „Требник’1). 

Назва Могилянського Требника (з 1046 р.); „Евхо- 
логіонті албо Молнтвослоп'Ь нли Требника”. 

„О чомі» п Евхологіяхіч Сттшештшш науку мають опи- 
сапую. Катнх. 1645 р. 4^. Якп мпучают'ь ЕпхолбрІя цер- 
кшчше. (Там само, 45). 

Егіда —■ щит Зепса, що мстив (кидав) блискавки; 
з гр. аІ£Їз — іцнт. Переносно: бути під егідою — бути 
під захистом. 

Егіда — ст, укр. покров. Звідси укр. Св. Покрова 
(Мати Божа). 

Едем, з д. є. Есіеп — Рай. У Біблії написано, що він 
десь у східній стороні від Палестини. Пор. Буття 2. 8: ,Д 
садна насадив Бог ув Едемі на Сході, і там помістив Чо¬ 
ловіка, що його вформував”. 

Гр. Егіет з д. є. есіеп — приємний, ніжний. Пор. ще 
Іс. 51. 3. Єз. 31. 9. Йому засадили всі еленські дерева, 
що в Божому Садку. 

Едом — біблійне ім’я, що його Яків надав їсавовї. 
Ст. сл. Едомії, з д. євр. Есіот — червониш 

Буття 25. ЗО: „І сказав Ісав до Якова: „Нагодуй но 
мене отим червоним - червоним (гліп Ьаавот / ЬаасЗош), 
бо змучений я”. Тому то той кликнув ім’я йому „Едом”. 
Тут же (25. 25) розповідається, що їсав народився чер¬ 
вонуватим (асітопі). 

£здра — ім'я старозавітного священика п ученого. 
(Діт. „Книга Езри” в Біблії), 

Ст. сл. Ездра походить з гр. Езсігаз * - з я. євр. Егтга, 
від д. є. Ег’гіеТ що означає: „поміч Божа”; у грець¬ 
кому Еасігаз звук д вставлений греками. У д, євр. ори¬ 
гіналі (Ег’га) ного немає. 

7 



Ездра (Егга) прибув до Єрусалиму коло 458 чи мо¬ 
же 397 р, перед Н. Хр. 

Езопова мова — мова неясна, натяками, алегорична 
мова. Ця назва постала від імені давнього грецького бай¬ 
каря Езопа, Езогг був рабом і тому мусів писати часто 
натяками, оминаючи ясність навмисне, щоб уникнути ка¬ 
ри, Езогг жив коло 620-500 рр. перед Н, Хр* 

£йфелева вежа — назва тієї вежі, яку в Парижі по¬ 
ставили за проектом, що його зладив інженер Олексан- 
дер Ейфель (1832-1923). Цю вежу (висотою 984 стопи) 
спорудили з нагоди Світового Ярмарку, що відбувся в 
Парижі 1889 р. 

Екзамен, -ну — іспит, випробовування* Походить 
з лат* ехашеп, давніша форма якого була еха^шеп, що 
означало: „язичок рівноваги" (у вазі), Пор* лат. ехі^еге 
— міряти; ехасіив — точний, докладний, зміряний. 

Екзаменувати в Україні — це тільки випробо¬ 
вувати знання, а п західпїх країнах Европк це слово, крім 
цього, має ще й інші значення: провірятн стан 
зодорв'я і досліджувати щось узагалі. У З, У, 
замість „екзамен" традиційно казали „іспит”, 

Еклезїяст — назва одної з книг Старого Заповіту. 
Ст. сл. Еклезіасгь походить з гр. Еккіезїавіез, що є пе¬ 
рекладом з д. євр, КоЬеІеіЬ —- „той, хто промовляє на 
зборах”, а також — „проповідник”. „Еккіезїавіев” похо¬ 
дить від гр, слова еккіезіа, значення якого такі: збір (цеб* 
то збори, сходини), місце збору, Церква. Звідси лат* Ес- 
сіезіа — Церква. 

Лекс. 1627. 243: Екклезїаст — церковник, имя Книзі) 
Соломони о суєт'к, 

ЕклссІярх управляючий Церквою і Погослужба- 
мн. Слово походить з гр. еккІезїагсЬєз: еккіезіа — Цер¬ 
ква та агсНе — управа, влада, адміністрована ким тери¬ 
торія, початок чогось. 

Економ — управитель дому; з гр. оікопошоз (оікоз 
— дім, пето — управляю), 

В Україні в державних межах Польщі економом 
називали управителя фільварку; рос, управляющій, пол, 
ггасіса* 

Лекс. 1627. 406: Иконом — зри строктель дома. 
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Економія — дуже велике господарство, фільварок; 
господар стан країни (краще б: економіка); наука про 
економіку країни. Слово з гр, оікопотіа. (Див. е к о н о м). 

Лекс. 1627. 406: И коном і а — ел. Господарство, зри 
строєніє н смотреніє. 

Лекс. 1627, 246: Смотрінііє. вочелоиТчсиіє Господнє, 
икоиомія, діспснсаціо лат., ряженьє Божеє вс*Ьм світом. 

Експресивпин — виразним, ясніш, знану пити, сильний 
своїм самовираженням. 

Слово з лат, ехргеззиз, що походить з приймениих 
ех — з та дієслова ргеззо — я стискаю. 

Екстракт, -ту — витяг есенції з чогось; витиснення 
з якоїсь речовини (напр. есенція чаю); витяг з твору всьо¬ 
го того, що в ньому є суттєвим. 

Слово з лат. ехігасїиз, що походить з ех — з і Іга- 
Ь о ’— я тягну, 

Лекс, 1627 р, 36]: „Перепис з книг, екстракт, копія”, 

Ел - загальна назва Бога в д, єпр. мові. 
Загальною назвою Бога не тільки свого, але й чу¬ 

жих богів у давніх євреїв було слово Е1. Воно часте в Біб¬ 
лії, по-нашому: Бог, Походження й значення слова неяс¬ 
не; його рівняють з е^аі — сила, иі — бути спереду, пе¬ 
редувати, аділ — провідник (баран) і ін. 

Це було частим на початку власних біблійних імен 
або на їх кінці, нгшр.: Ел'азар, Емануїл, Гавриїл, Михаїл 
і т, ін* (На кіпці імен в єврейській мові слово є] в укра¬ 
їнській вимові звучить їл, їл ь). В українській мові це дав¬ 
не -ел, -їл змінилося в жггвііі шімові ще п на -ло: Михай¬ 
ло, Данило, Гаврило й т.ііь; тут ис -ло — це Ел, Бог. 

Єврейське Еіі значить „Боже мій11: Е1 — Бог, і — 
мій. Н Євангелії Мат. 27,-1 її читаємо: ,,Л коло годігтш де¬ 
в'ятої скрикнув Ісус сильним голосом, кажучи: „Ілі, Ілі, 
лама савахтані?” цебто: „Боже Мій, Боже Мій, нащо ме¬ 
не Ти покинув?” (Тут подано текст Псалтиря 22,2: Еіі, 
ЕП, Іатнаїї ахаміапі). Хрпстос виголоси в у цьому одне 
слово не по-єврейському (агауіапі), а сказав він його 
своєю рідною мовою — арамейською: ^атасНІапі. 

Вираз Еіі (Боже мій) близький до арамейського іме¬ 
ні ЕЩаНи, (Ілля, давня форма ЕІдаЬи, скорочена жива 
народня форма Еіцак; тючаткове Е- тут у слов'янській 
мові це І-); тому Євангелист (Мт, 27.47,49) далі подає: 
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„Дехто з тих, що стояли були там, це почули й казали, 
що він кличе Іллю. Інші казали: „Чекай но, побачимо, 
чи прийде Ілля визволяти Мого", 

Це саме Євангелія за Марком 15.34 передає трохи 
в Іншій формі: „О годині ж дев'ятій Ісус скрикнув голо- 
сом сильним, кажучи: „Елої, Елої, лама савахтані”, що 
в перекладі значить: „Боже мій, Боже мій, пащо мене Ти 
покинув?" Тут кус скликнув по-рідному, по-арамснсько- 
му. Елої — це ЕІоЬі — Боже мій, замість д, євр. ЕИ. Але 
ЕІоЬі вже дальше від імені ЕЩаЬ, Ілля, а тому свідчення 
Марка 15.35, що дехто думав: „Ось Він кличе Іллю!” не 
спирається на такій звуковій близькості слів ,як у Матвія. 

Елезар див. Лазар. 

Елемент — складова частина такої цілості, що є 
складеною. 

Слово з лат. еХеїлепіит, що означає: перший прин¬ 
цип. У староримській філософії еіеліепїа — це стихії 
(природи): земля, вода, повітря, вогонь. В англійській мо¬ 
ві і тепер стихію (польське гутсіоі) називають словом 
еіешепі. 

Лекс. 1627. 458: Стихія — початки, елемента. 
Лекс. 1627, 249: Жмвіол, то єст елемент. 

Елізія — відпадання в слові кінцевого голосного зву¬ 
ка перед голосним звуком чергового слова, 3 лат, еіізіо 
— відштовхування, відпад. Значок відпаду т (як перетин¬ 
ка, апостроф). Пор, в укр. мові: д' останку -- до останку. 

Елогїм — одна з назв Бога в давніх євреїв: ЕІоЬіш. 
Закінчення -ім -— це закінчення множини, отже Ело- 

гім форма множинна, але зо значенням однини. Це мно¬ 
жина маєстатична. Значення Елогїм — „з а с т р п- 
ш а ю чий". Часом подибуеться Й форма одітггпн ЕІоЬа, 
але рідко. Греки слово Елогім переклали ТЬеоа, римляни 
Веиз, слов'янське Бог. 

Слово Елогїм, як форма множини, визначає Богів і 
показує, що давні євреї вірували в багатьох богів. Біблія 
розпочинається (третє слово) цим Елогім. Цікаве місце 
Буття 20.13: ,Л сталося, коли Боги (ЕІоЬіт) вчинили ме¬ 
не блудячим з дому батька мого". Тут Ніі'и ЕІоЬіш — Бо¬ 
ги вчинили блудячим, цебто при множині Елогім дана 
множина й присудка, а це ясно вказує на многобожжя 
давніх євреїв. І хоч вони пізніше визнали Одного Бога, 
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давня втерта множинна форма Елогім все таки позоста- 
лася незмінна, але пжс в значенні однини, 

ЕлпІдіфор — чоловіче ім'я {ст. сл, Елпидифор’ь), гр, 
ЕІркІІрЬогеиз — „прнносячий надію”; з гр, слів еіріз — 
надія, рЬегео (рЬего) —- несу. 

Едпиднфор'ь у Лекс. 1027 р. 498: „иадсждсноссц'ь", 

Емануїл — чоловіче ім'я (ст. сл. Еммануїгл'ь), з д. євр, 
Еттапиеі (Іттапиеі). що означає: „з нами Бог” (Е1). 

У Ст. Заповіті це ім'я згадує пророк їсая (7.М і 8.8), 
який зніщап прихід Хрітстл. У Новому Заповіті (Мати, 
1.23) ім'я Емануїл відноситься до Христа. 

Лекс, 15%. 12: Емманунль — ст> нами Богь. 

Еміграція — масове переселення в іншу країну. Це 
слово також означає сукупність емігрантів. Слово з лат, 
еті£гаге — переселятися. 

Емір — титул східніх князів. 
Слово етіг арабське; воно означає: підвищений, зай¬ 

маючий високе становище, князь. 
Корінь цього слова є не тільки в арабів, але й в ін¬ 

ших народів семітської раси. Напр., д. євр. слово атог 
означає піднесений, підвищений. 

Емоція — душевне хвилювання, зворушення; напр., 
почуття радостн, гніву, страху, смутку і т. їн. з фр, ешо- 
їіоп (звідси й емоціональний), що походить з лат. етоііо 
(із слів: е (ех) — з, топеге -— рухати. 

Емпайр Стейт Билдінг — найвищий у світі будинок 
(у Нью-Йорку). Висота цього 102-поверхового хмароде- 
ра (хмарочоса) — 1,250 стіп. А висота телевізійної вежі 
на ньому — 222 стопи. 

Нп його верху є 4 могутні рефлектори, що називають¬ 
ся „Світлими Свободи”. 

Будування цього хмародера було закінчене 1931 р. 

Емульсія — рідина, в якій є мікроскопійно-малі крап¬ 
линки іншої рідини. Прикладом емульсії є молоко. У фо¬ 
тотехніці емульсія — це жслятпновнй розчин з час¬ 
тинками солей срібла, (Цей препарат дуже вразливий на 
світло). 

Слово походить з лат. етиізиз — видоєний. 
Молоко було першою емульсією, що її почали дослі¬ 

джувати. 
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-енко, як суфікс українських чоловічих прізвищ мо¬ 
лодих осіб, розвинувся дуже рано, І в XV ст. він уже був 
такий живий, яким він є й тепер. Прізвищеве закінчення 
на ■ е и к ■ о розвинулося найбільше на східніх українських 
землях, головно в середніх наддніпрянських говорах. Го¬ 
вори західноукраїнські знають це -енко дуже рідко, 
а більшість з них і зовсім не знає його. 

Цл форма прізвищ «давнину була, хоч і дуже рідко, 
відомою й па землях білоруських та російських, а тому 
вважаємо її дуже старою, ще спільною схїдпьослордин¬ 

ською формою. 

Закінчення ■ е п к - о не відразу постали, а перейшли 
стадію молодих, що в писанні кінчалися юсом малим 
(тепер я): вовча, курча (ст, укр, вовчя, курчя), Батько 
був Пилип, а синок його звався Пнлипча (ст. укр. Пилип- 
чя). Пор. Полтавські Акти 1665 р. ст. 53: Пнлипча. Пор. 
Іванча, Супруня і т. ін. 

Пізніше цих форм зародилися прізвища молодят на 
- с н - я (юс малин гт-си); иапр,, Луцька Книга 1572 р.: 
Коропченя 93. Книга Володнмирська 1582 р.: Маско Ми- 
китеня Па щеня 134, Федко Поценя 115, Левченл 115. 

Поруч із цими формами, хоч і пізніше їх, зародила¬ 
ся нова форма на -енко. Вона так само визначала най¬ 
перше хлопця тієї чи іншої особи взагалі, І вже друго¬ 
рядно — родове прізвище. 

У канцедярійних актах ця жива форма прізвищ на 
-енко добре відома й часта вже в XV віці, і пам’ятки 
часто подають її. Ось трохи прикладів: Грамота 1480 р. 
литов. Князя Кпзтімнра: Дворянина нашого Сенька Поло- 
зенка (Акти ЮЗР том її ч. 78). Опис Київських замків 
15Л2 р. маг башти прізниш. и;і - г и к п: Інпигшзч Ю».мчгі(- 
ко, Кисиленко, Ианюшепко, Сугтруиеико, Кравченко, Кузь- 
менко, Дехтяренко, Савченко й багато Інших. Багато тут 
І таких прізвищ, які показують дорогу розвитку їх; напрч 
Шульга її Шульїценко, Шелест і Шедестенко, Сироватка 
й Сироватченко. 

У Полтавських Актах 1069-1671 років знаходимо пов¬ 
но цих форм, і вони звичайно змінні: Роздайбсденкя 209, 
Тігмисика 101, Лпдітжітшгонку 171 й багато т. ін. 

В українській мові прізвнщевї закінчення на -енко 
глибоко ввійшли в життя та в живу мову1 тому воші зав- 
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жди змінюються за відмінками: у Шевченка, з Мар’пнен- 
ком і т. ін. 

У мові російськіи — навпаки, українські прізвища на 
•енко тепер чуються чужими, тому не ЗМІНЮЮТЬСЯ за 
відмінками: „Кобзар11 Тараса Шевченко. А то ці форми 
приймаються за форми жіночого роду, І змінюються: мой 
Шевченка — у Шевченки - - с Шепченкоії. 

ЕпГпні їсггіЬІс — жахлива людина, яка бентежить 
своєю безтактною безпосередністю. Дослівне значення 
цього французького вислову — „жахлива дитина”, чита¬ 
ється „анфан терібль”. 

Енбс — чоловіче ім'я; походить з д. свр. Епоз, що 
о їначає: чоловік. 

Епох —■ старозявітня постать; у Біблії перше сказано, 
що Епох був сином Каїна (Буття 4.17, 19), а потім, — що 
пін був сином Яредз, та що він прожив 365 років (Буття 
5,18)/ 

У переказах сказано, що Епох був узятий живим на 
Небо. 

В Етіопії збереглися так звані „Книги Еноха” (що 
походять з кінця її ст. перед Н. Хр. І з початку І ст. по 
Н. Хр.), написані на основі переказів (не на основі Біблії). 

Українська версія переказів про Еноха збереглася 
записаною з 1679. Приблизно з того самого часу похо¬ 
дить і болгарська записана версія про Еноха. 

Епїгонат — наколінник, з гр, ерї§опаНоп: ері — на, 
£ОПу, £0П£1І05 —- КОЛІНО. 

Епігон — спізиений, дрібного типу представник кож¬ 
ної такої течії (наукової, мистецької, літературної, полі¬ 
тичної г т. ігО. яка вже загально впажаєтьпг за піджилу. 

Слово походить від гр. ері£оікіз - - нащадок; ері — на, 
£0П05 — народження. 

Епіграма — слово, що походить від гр. ері£гатта 
(напис), яким давні греки називали напис на будинках, 
пам'ятниках, мемуарних речах І т. ін.т щоб пояснити їхнє 
значення. Згодом епіграмою почали називати короткого 
сатиричного вірша. Слово ис складене: єрі — на, §гатта 
— буква. 

Епіграфіка — наука про стародавні написи чи над¬ 
писи на камені, дереві і т, Ін. матеріпдах. 
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Слово походить з гр* ерд^гаріїе _ напис на будинку, 
пам’ятнику і т. ін., а також цитата, що вжита як мотто на 
книжці, чи на одному з розділів її* 

Слово це складене: ері — на, £гарЬо — я пишу* 

Епідемія — пошесть, моровиця (поморок)» масове 
поширення заразливої недуги. Слово походить з грець¬ 
кого — ерісІетоз (еркїетіоз) — те, що поширене між 
людьми, ері — на, між, гїетоз — народ, люди. 

Епітафія — напис на нагробнику; з гр. ерйарЬіоп; 
ері — на, іаріюз — гріб, могила. 

Гр. еріїаріїіоз 1о£оз -— надгробне слово, 
Лекс. 1627 р. 63: „Епітафіон — нагробньш напис”* 

Епітймія — заборона згідно з законом, законна кара* 
Ст* сл* епитиміа — церковна кара. 
Слово з гр, ердіітіа — користування цивільнимгт пра¬ 

вами; догана; кара* Слово це складене: ері — на, іїтіоз 
— оцінений, осуджений. 

Е п і т і м і я — исправлєніє, з гр. ерШшезіз. Лекс, 
1627. 75. 

Епітрахіль — та частина священичого та архиєрей- 
ського облачіння, що накладається на шию* 

Слово з гр. еріігасЬеІіоп; ері — на, ігасЬеІоз — шия. 
Слово це в греків також означає дияконського О р а- 

р а — лентоподібну частину духовного облачіння, що 
зігнута вдвоє (тепер, звичайно, зшита), що накладається 
на шию* Ст. сл. слово патрахиль або петрахиль було 
іменником жіночого роду. 

Еразм — чоловіче ім’я; з гр. егаьтдоз (егазіоз) — 
любимий, милі їй, бажаний. 

Це ім'я із історії стало популярним головно тому, що 
найбільший християнський учений гуманіст доби Відро* 
дження (Ренесансу) називався Е р а з м о м. (Роттердам- 
ським): Егазтш Везігїегіш (1466-1536)* 

Ераст — чоловіче ім'я; з гр. егазіоз (єгазтіоз) — 
милий, любимий, бажаний. (Дав* Еразм). 

У Лекс. 1627 р., ст* 400: „Ерасть: мильтй, вдячний, 
пріємньїй, роскошньтй або желательньтй” 

Ернмнта, арх* — герміт, пустинник, відлюдник, анахо¬ 

рет (гр. апасЬогеІев). 
Слово з гр* егетїіез — самітник, відлюдник — від 

слова егетоз — пустиня* 
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У Християнстві терміт (анахорет) — це чернець 
(монах), що живе на відлюдді й ні з ким не говорить. 

Лекс. 1596. 5: Безмовпик — еримйта, которьій не 
в гуку* 

Естер, ст. сл* Есеирь — жіноче ім’я, що походить від 
імені вавилонської богнни Івіаг* Єврейське ім’я її було 
НагіиззаН — мирт (Ест, 27). 

Еті — вигук розчарування досади, лєгковаження. ,,Ет, 
цього вже не буде!” 

Як і більшість вигуків, цей вигук є лрасловом* 

Етат — службове державне становище; затверджений 
офіційними чинниками склад працівників якоїсь установи, 
що характеризується своєю структурою, числом посад, 
рангами працівників, ставками їхніх платень І т.д. 

Слово це вживається в Зах* Україні, куди воно через 
польську мову проникло з фр, еїгї — держава; звідси й 
статовий* 

У С Укр. -— штат, штатний, що проникли туди через 
російську мову з німецького Зіааі — держава. 

Етимологія — визначення первісного значення сло¬ 
ва; та частина мовознавства, що займається досліджу¬ 
ванням значень коренів слів та історією їх розвитку. 

Етимологією колись називали ту частину гра¬ 
матики, що займається звуками (фонетика) Й будовою 
слів (морфологія). 

Слово це походить від гр. еіушбп — Істина (правда) 
і 1о£о5 — слово, думка, наука, 

Лекс, 1627 р„ ст* 323: „Цсрковь обведена цьтрклем, 
от которого слова и етимон слон. то ест віївод маєт’\ 
Тут стнмом — вивід, походження. 

Етнографія — наука про побут народу й про народ¬ 
иш культуру. Від ґр. еіЬпоз — народ І £гарЬо — пишу. 

Етнонім, -му — назва народу чи племені. Етноніми 
часто походять від назв тотемних звірів. Напр., назва 
„башкир", можливо, походить від слів „баш курд11 — ве¬ 
ликий ВОВК. 

Слово не походить з гр, слів еіЬпоз — народ і опота 
— назва, ім’я* 

Еф£ — міра ваги в давніх євреїв, ЕіаЬ* (Див. числа 
28* 5). 
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Ефект — процес діяння будь-якої припини; наслідок, 
вислід (результат). 

Від лат. е££есІиз — дія, від е££ісіо — я виконую; ко¬ 
рінь той самий, що в слові £асіо — я роблю. 
Лекс. 1596. 266: Страсть — взрушеньє, ефект. 

Ефективний -— дійовий продуктивно; та дія, що дає 
наслідок. Від лат. є££єс£іуіі5 — продуктивний. 

Ефіопія дпв, Абіссінія. 

Ефір, ру — „прозора, вища верства повітря”; „ясне 
небо”. Так пояснюється гр. аіШег, що з нього слово 
,,ефІр” походить. Словом „ефір” також називається роз¬ 
візна рідина, що в медицині вживається при анестезії 
(знечулєннї тіла). 

Колись вірили, що космічний простір виповнений про¬ 
зорою, проникливою субстанцією, яку називали словом 
„ефір”. 

Гр. аііЬег походить від слова аііЬо - я засвічую. 
У Сх, Укр. вимовляють це слово як „ефір” тіа основі 

ст. сл. єфйрь. 
У З, У. вимовляють його як „етер” на основі такої 

польської вимови (б£ег), яка є наслідуванням західньо- 
европйського ££Ьег, що походить з гр. аїіЬег. 

Ефод — старозавітні первосвящсмнчІ шати; д. євр. 
Е£ой (2 М. 39.2). 

У нас колись це слово також вимовляли як „Ефуд”. 
В Алфавиті XVII в. сказано; 
„Ефуд толкується б*Ь во євреєх плат исткан зла- 

тьіми нит’ми и хитростно устроєн.. Образ його (тут і по¬ 
даний!) четвероуголеніз, м'Ьрою єднньїя пяди в долготу, 
пядп же и в ширину, н поереди имяше акн звіізду, всю 
злату, И обоюду два нзморагда пмущи по шести оба 
польї, нлпмсаніє имуїцп двуилдееять племен 1 їсранлев. 
Между же двема зморагдома камень адамант. Да єгда 
убо хотяше Святитель вопрошати Бога о коєй любо вещи, 
привязьіваше єго на рамнищо поереди персей и подла- 
гаше руцьт под него, и розпростирашеся над дланію аки- 
дьска пзрядна Ефуд, И вопрошаше Бога о вопроск Аще 
будет угоден Богу вопрос, то абіє (зараз) восїяваше ада¬ 
мант, и свіугом блешащсся, Аще лн не бяш годно — пре* 
бьтваше во своєм чшть камьік, Агце ли хотяше Бог па 
мечь предати люди, бмваїле крона в. Лщс ли смерті* панти 
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хотянте, чсри бЬвлше. Толкуєтжеся Ефуд вопрос11 (Алфа- 
внт п. XVII б.). 

Еффатл — відчинися, відкрийся. 
Давнє євр. дієслово ірраїасЬ (відчинися, відкрийся) 

греки вимовляли як ерЬрНаіа, Звідси ст, сл, „еффата". 
В Єв, Марка 7. 34 читаємо (по-старослов.), що Хрис- 

тос сказав до глухонімого: „Еффаеа, єже єсть развєр- 
зися”. 

Ех! — звуконаслідувальний вигук розчарування, жа¬ 
лю, суму, вагання І т, ін. 

„Ех, якби то знаття, що в кума пиття!" (Народ, при¬ 
казка)* 

£хо — лупа, відгомін, вїдголос. 
Це слово грецького походження вживається в росій¬ 

ській мові* У нас воно мало вживається. 
Давні греки вірили, що одна з німф з безнадійного 

кохання до Марцісся (Нарштзя) зчахла, ї по ній тільки 
відгомін її голосу (Есію) залишився. 
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є 
Є — восьма буква української азбуки. Постала вона 

з початкової круглої слов'янської букви Є. 

Єв — на початку іншомовних імен чи слів — це гр, 
еи- —- добро-, красно*, ст, сл. єу- чи є в-; напр. Євтйх 
— з гр, еиІусНез — щасливий. 

€ва — жіноче ім'я. 
Назву своїй помічниці перший Чоловік — Асіаш (це 

д, євр, слово означає людину взагалі) — давав двічі, 
— до гріхопадіння 2. 24 й но нім 3. 20* Перша назва була 
ІяяаЬ, ЧоловІчиця, цебто — жінка. Про це читаємо (Пут¬ 
тя 2. 21-23) такс: ,,І вчинив Господь Бог, що на Чоловіка 
був зійшов міцний соп, —- і заснув він, І Він узяв одне 
з ребер його, і тілом замкнув замість нього. 1 розбудував 
Господь Бог те ребро, що був узяв з Чоловіка, на жінку 
(1е іазаіі), і привів її до Чоловіка. І сказав Чоловік: „Цим 
разом вона —кість від костей моїх, і тіло від тіла мого. 
Вона Чоловіковою {Чоловічицею, Іззаіі) буде зватися, бо 
взята вона з Чоловіка (те із)”. 

Отже, перша назва першої жінки була загальна: ІзйаЬ, 
цебто Чоловїчнця, Чоловікова, Жінка. Тут автор уживає 
гри слів, що їх на нашу мову ке можна перекласти. По- 
давньоєврепському „чоловік”, „муж” — із, а свою поміч* 
тінцю, створену з нього ж, а не з пороху землі, він назвав 
словом, що має той сам пень: ііззЬ (жінка), ніби чоловї- 
чиця. Ця гра слів зберігається в польському: (із) —- 
т$2аіка (іззаН); у нас це б було: чоловік — чоловічії ця, 
бо в нашій мові чоловік (із) — жінка (іязЬ) — різні ко¬ 
рені. 

Другу, вже власну, назву Чоловік дав своїй помічни¬ 
ці по гріхопадінні. Про це розповідає Книга Буття 3. 20: 
„І вимовив Чоловік ім'я своїй жінці: Хавва (Уа^ік'га На- 
асіат кет іяЧо: СЬаууаЬ), бо нона була матір'ю всього 
живого (сЬаї)”. 

Тут ця назва постала тлк, як постали всі назви: л своєї 
Істоти. Перша жінка була матір'ю всього живого, живе 
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— сНаі, через це й перша жінка зветься СЬау^Ь чн СЬа]- 
]аЬ (в семітських мовах звуки V та і вільно чергуються 
між собою), з чого греки зробили Єву {бо греки не мог¬ 
ли віддати д, євр, ані сЬ, ані })> 

Отже Хавва — Хая — Єна — це: „мати всього живо¬ 
го", чи докладніше: життя, жива. ЗахІдньоукр. вимова: 
Ева. 

Євангелйста, арх. —- Євангелйег, 
Ст, сл. слово євангелисгь у нас у ХУІ-ХУП вв. часто 

вимовляли „Євангелиста” під впливом польського Ешап- 
^еіізіа. 

Але згодом у нас знову повернулися до своєї його 
форми: Євангелист. 

У Ст. Матоея Євапгелнстьт, Катех, 1645 р„ 296. 
Марко Є в а п г е л и с т і>. Катнх. 1645 р., 23, Іоаігь 

Євангелнста, 236. 
О нсмії бвангелистл пшнст'ь. Кптпх. 1645 р, 39, 

Євангелія — Книги ЄваигелистІв у Священному Пн- 
спитії Нового Заповіту. Тому що ця назва походить від 
грецької назви Еиап^сііоп, яка є іменником середнього 
роду, то її ст, слов. версія також була (і досі є) іменни¬ 
ком середнього роду: Євангеліє. 

Але з ходом часу, хоч і дуже пізно, цю старослов. 
назву українізували - ■ так, що її середній рід змінили 
на жінчин: Євангелія, Євангелія. 

В українській богословській літературі перші прояви 
цієї зміни були вже наявні в XVI в. У нашій літературі 
XVII н. попи вже дуже часті. 

Ось приклад: 
Євангелій так свіздчит. Катих. 1645 р. 226. 
Тая Євангелія сєє помножене своє брала. Катих, 

1645 р. 3%. 
Значення грецького слова еиап£е1іоп — „добра вість”; 

по-старослов, — „благая в'Ьсть", а з цього походить наше 
слово „благовістити”, цебто звіщати добро — пропові¬ 
дувати Слово Боже. 

Грецьке слово „еиап£е1іоп” походить під слів еи ■— 
добре, і лгщеііо — я приношу пїстку (новішу). 

Євген — чоловіче ім’я, то означає „благородний11, 
„шляхетний", „щедрим": таю їм є значення гр. ои^спен, 
від якого це ім’я походить. 
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До нас це ім’я пришило почерез його ст. сл. форму: 
Євгеній. У СУ. вимовляють Євген, у З.У. Евген. 

Євгенія — жіноче ім'я, що означає: благородна, шля¬ 
хетна, щедра. Див. Євген. 

Євграф —- ч. ім'я; воно прийшло до нас із ст. сл. 
Єуграф'ь, що означає: „краенописець", це зн. тон, хто 
гарно чи добре пише; таке значення має грецьке слово 
еи^гарЬоз, від якого це ім'я походить. Слово це складе¬ 
не: еи — добре, £гарЬо — пишу. 

У СУ. вимовляють Євграф, у З.У. ■— Евграф. 

Євдокйм — ч. ім'я (ст. сл. Євлокимії); воно походить 
під гр. Еискїкітой, гпо означає: шанований, поважаний, 
славний. Слово цс складається з еи -- добре І сіокітоз — 
позитивно оцінений, шанований. 

Схїдньоукр. вимова ііого: Євдоким, зпхідньоукр. - - 
Евдокн м. 

У Лексиконі 1627 р. 401; „Еудокїмт.: благонгкусеїгь 
или благоисіштатель". 

Євдокїя — ж. ім'я (ст. сл. Євдокїа) з гр. Еисїбкіа — 
доброзичливість (ст, сл, благоволенїе). 

Народні форми: Докїя, (пестливе Доця), ВІвдя, Яв- 
доха, Гвдоха, ївдошка. 

Євдокія в схїдньоукр. вимові, Евдокія — в захїдиьо- 
укр. 

Євдоксій — ч. ім'я (ст. сл. Єудоксій) з гр, Еисібхоз — 
доброславннії, славний своїми добрими прикметами. Гр. 
еи —- добре, добро; Йоха — слава, опінія. судження (дум¬ 
ка). 

Євдбксія — ж. ім'я (ст. сл. Єудоксіа). Значення див. 
Євдокеін. 

Євлампій — ч. Ім’я (ст, сл, Єулампій) з гр. Еиібтпроз 
(добросвїтлнй): еи — добре, (добро), Іатроз — світлий 
(від Іатро — я свічу; пор, їатраз — світло). 

Євлампій у схїдньоукр. вимові; в західньоукр. — Ев- 
лампій. 

Євлампія ж. ім'я (ст, сл. ЄуламнІа); пзітчяє: дпб- 
росвігла. Див. Євлампій. 

Євлогїй —* ч. ім'я (ст. сл. ЄулогІй) з гр. Еиіб^оз — 
дпброслішшїі, відомий л добрих слів; ґсп добре, добро 
та ]о£оя — слово). 

СхІдньоукр. Євлогій, західньоукр. Евлогій. 
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Євмеп — ч. ім’я (ст. сл. Євмеиїй) з гр, Еитепез — 
добродушний; еи - - добре (добро), тпспез — настроєний. 

У СУ, Євмеп, у 3,У. Евмсн, 
У Лекс, 1627 р. 402: „ЄумєиІи — милосерда або ми¬ 

лостиве^ тихії, доброхотнші”. 

Єешйкія — ж. ім’я (ст, ся, Єуникіа) з гр. Еипїкїа — 
добрепереможна; еи — добре, піке — перемога, 

€внух див, євнух, 
Лекс. 1596, 12: Євнух — скбплетгьтн члк (челов'Ьк). 
„Євнух, р'Ьзанец, валах”. Лекс. 1627, 95, 

Євостей — сші Саула; ст. сл. Ієвосеей; д, евр. Ія-Войеі 
—- чоловік сорому, Псппс, було перше Ік-Вааі — чоловік 
Влада чи чод, господаря, а пізніше, з установленням ві¬ 
рування п одного Ьпга, перероблено пл Ія-Войої: ентг 
сорому, 

Євпракеіп - - ж, ім'я; ст, сл. Єупрпксіа, з гр. Еиргахіа 
—- добродійка; єн - - добре (добро), ргахів (--рга^та) 
— дія, діло, чин, акція, здійснення. 

Єврей — ЖТТД. 

Ця назва, мабуть, походить від Евера, Евер, д. є, Еуєг, 
був правнуком Сима (1 М. 10,24). Цс означало б, іцо 
євреї — не потомки Евера, 

(Початкове е змінилося па є па східньослов'пнському 
грунті). Слово „єврей”, д. є, іутгі, стрічається вже в 
1 М 14. ІЗ, де читаємо, що Абрам був єврей, іу’гі. 

Поширена ще така думка, що слово „єврей” постало 
від слова еVе^ — той бік, друга сторона, заріччя, цебто 
євреї — „зарічани”, занордатші, або заєфратівці. (Пор. 
а тог — переправлятися). Від арамейської назви іЬгаі по¬ 
стало гр, єЬгаібз, лат, ЬеЬгаеиз. 

З н. гр, еЬгакїз постало ст, сл, єврей, що колись прий¬ 
шло з старо-церков по-слов'янською мовою в Україну, та 
існувало тут виключно в церковних книгах. (Але й у цер¬ 
ковних книгах були — поруч назви „ерей” — назви 
„іудей” (юдей) та „жид”). 

У світській сфері - ■ поза сферою церковною — в Ук¬ 
раїні з давніх-давен була тільки назва „жид” (Див, жид 
та юдей), 

Європа див. Р.протта. 
Європейський (східиьоукр.) ■ прикметні І К„ ЩО ПО¬ 

ХОДИТЬ від назви „Європа” (західньоукр. Европа), Напр., 
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говоримо про європейські країни, цебто про кра¬ 
їни Європи (Европи). Отож, послідовно, говоримо, напр., 
про західноєвропейські країни, цебто про з а- 
хідні країни Європи. Говорити ж про „країну захід- 
ньої Европи1' -— нелогічно, бо ж немає „двох Європ” — 
„Західньої Європи11 і „Східньої Європи11. Європа є одна. 

Євсевій — ч. ім'я; ст. сл. Єусевій; походить з гр. Еч- 
$еЬез — побожний; ст. сл. благочестивий. Це грецьке 
ім'я походить від слів еи — добре (добро) і зеЬо — я 
починаю, плекаю її практикую релігію. 

Див. благочестивий, 

Євсевія — ж, ім'я; щодо походження й значення цьо¬ 
го жіночого імені — див, Євсевій, 

Євстафій — ч. ім'я; див. Остап. 
Євстрат -— ч, ім'я; ст. сл. Єустратій з гр, Ецзігаііоз — 

добрий військовий, добрий вояк; походить від еи — доб¬ 
ре (добро), Бігаііоз — військовий, ВОЄННИЙ, 

Євтпхїй — ч. ім'я; ст, сл. Єутйхій з гр. Еиіусїіез — 
щасливий; той, кому щастить; еи — добре (добро), іусЬе 
— нагода, щастя, щасливий випадок. 

Укр, народньо-розмовне: Євтух (або Явтух), Євтнх, 
ївтух, Івтнх. 

Євтихія — ж. ім'я. ст. сл. Єутихіа. Див. Євтихій. 
Євфіїм — ч, ім'я; ст. сл. Єуенмій з гр. ЕирНетоз — 

добровіщий; еи — добре (добро), рЬетоз — той, хто 
говорить такі слова, що справждуються. Ст. сл. благові- 
щій. 

У Леке. 1627 р. 401: „весельці, охотньпї або благоду- 
тень”, 

Євфнмія — ж. ім'я; ст. сл. Єуеймія. Походження зна¬ 
чення його — див. Євфимій. 

Народїтьо-розговІрна його вимова: Хіша, Хммка, Юхи¬ 
мів, Юхима. 

У Лекс. 1627 р. 401: „Єуеиміа — достохвалная або 
доброславная". А на ст. 402 „Єуфимїа — благославна”. 

Євфросйн — ч. ім'я; Єуфросйній з гр. ЕирНгозупоз — 
життєрадісний; еи — добре (добро), рЬгозупоз — на¬ 
строєний, сповнений якимись почуваннями. 

У Лскс. 1627 р. 403: радость приносячій. 
Євфросйнїя — ж, ім'я; ст, сл, Єуфросинїя. Див. Єв¬ 

фросйн. 

22 



Народиьо-розговфні форми його: Фросйна, Прїська. 
Напис 1161 р,: Покладаєть Офросинья. 
У Лєкс, 1627 р, 403: „Радость, албо доброє веселіє1'. 

Єгова — правдиве Ім'я давньоєврейського Бога. 
Є гов а, з д, євр, ЗеЬоуаЬ, У Біблії воно дуже часте, — 
вжите 6823 рази. Давнє єврейське письмо було без голос¬ 
них звуків, цебто писалися тільки приголосні, тому Боже 
Ім'я писалося ЛГУН, чому и звалося по-грецькому Тетра- 
граматон (Чотирилітернпм). 

Ніхто ніколи, під страхом смерті, не смів голосно ви¬ 
мовляти цс Боже Ім'я, — наказано було замість нього 
вимовляти Адонай; цебто скрізь, де написано Єгова, чи¬ 
тали А долай, як це в єврейському світі робиться й сьогод¬ 
ні. 1 власне через це з бігом піків зовсім забулася правди¬ 
ва вимова цього ЛГУН, чи це .їсііоуаіі, чи ^НуєН; нау¬ 
ково більше підстав за Ягвс, але більше поширене Єгова. 

Боже Ім’я Єговп чи Ягве затвердилося з часу Моїісея, 
десь за 15 віків до Христа. Про значення й походження 
цього Імені Книга Вихід 3, 13-15 розповідає так: „І сказав 
Монсеи до Бога: Ото я при Гіду до Ізраїлеві їх сішів та й 
скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас, то вони 
скажуть мені: Як же Ім'я його? Що я скажу їм? І сказав 
Бог (Елогім) Мойсееві: Я Той, хто буде. І сказав: Отак 
скажеш Ізраїлевнм снігам: ЕНедеЕ послав мене до вас... 
А це Ім’я Моє навіки, і цс пам'ять про Мене з роду в рід”. 

Отож, значення слова „Єгова” пояснено: „Той, хто бу¬ 
де", в оригіналі: сИ]0 анєг еЬ]ер по-старослов'янському: 
„Я єсмь Сущій”. Зате ж у вислові „ЕЬеіеІі послав ме¬ 
не до вас” слово еЬеіеЬ визначає „буду”. Греки переклали 
слово „Єгова” як ,нКугїо8т\ ло-латинському „Оотіпив”, 
по-стлрослов'янському „Господь”, але наше слов’янське 
„Господь” не передає істоти єврейського Імені „Єгова”, 
а тільки функцію Його. 

У Пророка Ісайї підтверджене Боже Ім'я: „Я Єгова, 
це Ім'я Моє!” {42. 8). 

Боже Ім'я „.їеЬо\'а1Г* сноїм початком або кінцем час¬ 
те в гсбреисі.кмх власних назвах, — тіл початку часте як 
йо- або Єго-, а вкінці як -іаЬи або -]а1і. 

У давпьоєвропенській мові було багато таких влас¬ 
них імен, що на їх початку було „ТеЬоуаЬ” - - Господь; 
цс ^еНоVа з ходом часу в живій народній мові скороти- 
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лося на ТеЬо-, а пізніше навіть на Те- або на То, що в на- 
шій мові дає початкове Є- або йо- (старослов'янське 1є-, 
Іо-), напр*: Єровоам, Єгошун, Йонатан, Поаким, йосафат 
і т* ін. 

„ТеЬоуаИ” — Господь часом додавалося на кінці влас¬ 
них імен; воно скоротилося на ^аііи або народне -)а1і; 
у нашій мові це закінчення перемінилося в -я або -й, напр.: 
АіаіДаІш, СІіапап’іаЬ, ТігтедаЬи, Те^аЬи дали; Азарія, 
Ананій, ЄремІя, Ісайя І т* Ін. 

Євреям не вільно вимовляти Імені Божого (ГеЬомаЬ), 
бо Воно Найсвятїше. Тільки єврейський Первосвященик 
раз на рік (у Судний День) вимовляв його в Храмі. Чита¬ 
ючи Біблію, євреї замість ТеЬо\гаЬ кажуть „Біоліт” (Бог)* 

Єгипет* -ту - - назва власна одної з країн Близького 
Сходу. Нона має різні назви. Своя назва „Хеме” чн 
„Кейс” (або „Хіме”} - чорний, бо чорна земля, куди 
виливається річка Ніл. Давньоевр* назва „Міцраїм”, але 
ця назва тільки в Біблії* Назва ця походить від назви 
Хамового сина, що звався Міцраїм (1 М. 10.6), і він ніби 
став родоначальником єгиптян* Форма „Міцраїм” — двій¬ 
ня: Єгипет подвійній — горішній і долішній, а саме це 
слово визначає землю, сторону, область, а гю-гр* й по- 
лат* Аі£ур£оз (вимова Егіптос). Ця назва походить від 
назви міфологічного сина Бела: його син звався Егіптос, 
— він завоював цю землю й надав їй своє ім'я. Від гр* й 
лат* назва „Єгипет” поширилася по всій Європі. Греки 
часто звали Єгипет також назвою „Хе(ї)мія”* Див* Хімія* 
Пор* санскр. а^уріа — огорожешні, як і євр, тасаг. Див* 
Соляр. ї. 513-514* 

Єгопатан, див. Натан* 

Єгомосиь, місц* — священик, панотець; це слово вжи¬ 
вається тільки в народній мові в Галичині. Це слово поль¬ 
ське — ]с£ото&с, що походить від ,^е£0 тйонс”* Колись 
воно було висловом пошани до високопоставленої особи* 
Але слово „де^отозс” уже затратило це своє давнє зна¬ 
чення. Тепер його часом уживають для вказання даної до¬ 
рослої особи чоловічої статі - замість слів „пап” чи про¬ 
сто „мужчина”. 

£дваб, арх* — шовк, з польського іесІ^аЬ; проник¬ 
ло в нашу мову десь ще в XVI ст*, ї почало суперничати 
в нас зо словом „шовк”* 
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Але згодом у нас змову повернулися до слова „шовк” 
яке Існувало в нас з давніх-давен, бо воно було вже відоме 
в ст, слов, мові: шелк'ь* Давні греки називали китайця 
словами зегез, а звідси й грецька назва шовку — ае- 
гоп {латинське зегісит), бо шовк колись був тільки в ки¬ 
тайців. У давній англосаксонській мові шовк звали сло¬ 
вом веоїс {тепер по-англ. зіік); иім, зєМе, фр. зоіе або 
есере гїе СКіпе — китайська крела. 

У Лекс 1627 р. 218: Снрик — єдваб. Гнацйнт — синій 
єдваб. 

Лекс. 1627. 307: Шолк — єдваб. 

Єдинородішй, арх. — народжений як єдиний син сво¬ 
їх батьків; одинак; ч. ]есііпогос1п£, ;} о с£і п ого гепу; рос. єди¬ 
но родимії. Слово ст, сл. походження: єдинородьитї. 

„Є д и іг о р б д ті іг й - - єдиггорожсїгм або єдинак. Гос¬ 
поді» [і;іш сице маріщпєті-сн1'. Лекс. 1627. 80. 

Лекс 1627 р, (>1: „Сдішочщшй тоє ж, що и єдгшо- 
родмми”. 

Єднати — наладпувати зв'язок кого з ким, або ко¬ 
гось з ким годити; духово зближувати когось з ким; зво¬ 
дити на мирову дорогу тї особи, що посварилися. 

Пар. ст. сл. єдшїєтпб, 
Священинцн людей з Богом'ь єднають Катих. 164Ї р. 

81. 
Лекс. 1627. 189: Заступаю, єднаю, 
Лскс. 1596. 315: Ходатай — посредник, ндная. Хода- 

тлйствую — иднаю, справую. Христос пас з Богом по- 
иднал. 

Єзавель — ж. ім’я; ст. сл. Тєзавєль з д, ввр. І2еVе1 — 
„непорочна”, „чиста”. 

Д. є. 2єує1 означає: сміття, нечистість, неморальність; 
Ігстеї — все те, що чисте, моральне, непорочне. 

ЄзекїТль — ч. ім’я; ст, сл. Ієзєкінль з д. євр. ІесЬегкєІ, 
що означає: „Нехай могутнім буде Бог!11 Ім’я „Єзекіїль” 
часто перекладають фразою „Богом зміцнюваний”, 

У Лекс. 1627 р- 396: Єзекіиль: „Мощь Божаа". 
Єзекїя — ч. ім'я; ст. сл. Єзекіа з д. євр. СЬіг'кіідаЬи 

(і СЬія’кЩаЬ). що означає „моя сила —- Господь”. Д. є. 
Сііг’кі — моя сила, ЗаЬи — Господь. 

Єзус-Мпрїя, місц. — польський вислів здивування 
(Тегиз-Магіа). З польської мови він у минулому почав 
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був проникати в мову українців у Галичині* Але по Пер¬ 
шій світовій війні там його цілком усунули з укр. мови, 
і заступили ного українським традиційним „Господи Бо¬ 
же!” або „Мати Божа!”. 

Єй, арх* — їй (у схїдньоукр. формулі клятви „їй Бо* 
гу!” иародиьо-розговірне „їйбо”). У З.У. замість цьо¬ 
го кажуть „бігме” „Єй” — слово старослов'янське, що 
означає „так”* {Див. амінь). 

Слово „ей” колись було словом присяги. 
Лекс, 1627 р, 61: „Єн — так конечне, певне, заправ- 

дьГ, 

Єкатерина, див* Катерина. 

Єлезар — ч* Ім'я; ст. сл. Єлєазар-ь походить з д. євр* 
й означає: „Божа поміч”* 

Єлевферїй - - ч. Ім'я, ст* сл. Єлеуоєрім з гр. ЕІоиіЬе- 
гіо5 — благородний, шляхетний, вільна людина. 

Лекс. 1627 р. 397: „Єлсуверіи: Любочестсігь, або не- 
скупь, гі.ішж, або полі їм Й, сіюбоднмщ почестями, уро- 
диьий, щирьій, або статечшлй, почтітьш”. 

Єлей, арх* — олій, олива* Ст. сл* єлей у нас збері¬ 
галося в значенні священної оливи — для миропомазання. 
„Елей” походить з гр. еіеоп. (Лат, оіеит)* 

Лекс, 1627 р. 72: Єлей —* олива, ол'Ьґг 
Єлнсавета (Єлизавета) — ж. ім'я; ст. сл, Єлисавее'Ь, 

Єлнсавегь, Елїсавєть — з гр* ЕІеізаЬеїЬ, а це з д. євр* 
Еіізега, що означає: „гточптаюча Бога”. 

Народньо-розговірне: Лисавета, Савета; пестливе: 
Ліз а. 

У Лекс. 1627 р. 398: „Єлнсавееь — Єлисавегь: Богь 
присяги, або сьттостн, або Божая семеракост, або Божій 
иокоіГ. 

ЄлнсеЙ — ч* ім'я; ст* сл* Єлисєй з д. євр* ЕЩєза (ско¬ 
рочено: ЕШа), що означає: „його спасіння (чи поміч) —- 
Бог”, 

Д. є* Елі — Бог мій, іеза — поміч, рятунок, спасіння. 
У Лекс* 1627 р* 398: „Єлїссей: Божеє здорове або Бог 

спасаай”* 
Єпархія —■ округа єпископської адміністрації; із ст. 

сл* єпархія, а це з гр. ерагсЬіа -— всяка підвладна округа, 
область; ст* укр* волость. Слово походить а гр* ері —- на, 
агсЬе — влада. Гр, ерагсЬоз — губернатор* 



Єпархія у нас — це тільки єпископська округа, 
цебто область єпископської юрисдикції. 

У західпїх країнах Європи замість гр. слова ерагсЬіа 
вживають таких слів: у Франції — сііосезе, в Англії — 
сііоссбє, в Німеччині — Ціосез; у Польщі — (Ііесогїа. Усі 
ці слова походять з гр. сііоїкєзіз, що означає домоугтраву, 
управу взагалі, владу, область (провінцію). 

Єпископ — духовний вищого сану, що управляє єпар¬ 
хією, і кандидатів висвячує на Священиків. Згідно з ка¬ 
нонічним принципом апостольського переем- 
с т в а, кандидата на Єпископа (який мусить прийняти 
чернечий сан -— згідно з канонами Церкви Христової) ви- 
свячують (хїротонісуготь) тільки єпископи, які уповно¬ 
важені до цього своїм переємством (сукцесією, наслїд- 
ством) від Апостолів. Тому що тільки Єпископ висвячує 
достойних цього мужчин на Дияконів і на Священиків, 
то його також називають Святителем* 

Слово „Єпископ” походить від гр. Ерізкброз — наг¬ 
лядач (ері — ппг якбрео — дивлюся). 

В Україну в минулому (ХУІ-ХУП вв.) почало було 
проникати польське слово „біскуп” (єпископ), 

Бискупьі рьімскіи. Крех, Ап* 1560 р, 632. 

Єпистйма — ж* ім'я; ст, сл. Єпистйміа з гр. Ерізїбтпе 
— „знаюча”. Народньо-розгошриї форми: 

Псстнна, Ош-гстйгш, Лепестина, гр. знаюча. 
У Лекс. 1627 р. 399: „Єпкстимн: художсство. ЄпІстй- 

міа: хитрость (мистецтво) ремесло". 

Єпітрахйль, дмв. Епітрахйль* 

Єпіфаті — ч* ім'я; ст. сл. Єпіфаній з гр, ЕрїрЬапйз — 
об’явлений, відкритий людям, славний. 

Єралаш, -шу — хаос, безладдя, безпорядок, мішани¬ 
на, Походить з кримсько-татарського „аралаш” Пор. рос. 
„ералаш". 

Єремія (Єреміи) — ч, ім’я; ст. сл. Ієремія з д. євр* 
Пгте^аНи (дагит — нехай стане високим, ІаЬи — Гоо 
подь). 

Ім’я „Єремія" звичайно перекладають описово: „По- 
ішщений Богом”, 

Народ иьо-розгоиірна форма — Ярема* 
Лекс. 1627, 413: Ієремія ■- вьісокость Пписка, або 

в'ьвьтшшаючій пана. 
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£рссь — те вчення, що не згідне з наукою Церкви; 
ст, сл. єресь з гр, Ьегезіз — інакомислення (Негео ■— я ви¬ 
бираю собі), 

Розньїмн герезіами Церков мажучи, Катих. 1645 р. 
(Передмова). 

Єретик — той, що проповідує єресь; ст, сл, єрєтікь 
з гр. Ьегеіікбз (егеіікбз). Див, єресь. 

Єрик або єр — старослов'янська назва букви ь, а 
п а є р и к або йор — букви ь, 

Єрихон — місто, що росташоване на північ від Мерт¬ 
вого моря, в арабській державі Йорданії, Воно вже Іс¬ 
нувало в 6000-1400 рр. перед Н, Хр, У Біблії сказано, що 
ізрайлитяни розвалили його мури звуками своїх бойо¬ 
вих труб. 

Лекс. 1627. 413: Ієріхбн — луна, або мксяц, або запах 
єго, восхождснїє, 

Єрмак, див. Єрмолай, ^ 

Єрмолай — ч. ім'я; ст. сл. Єрмолай з гр. Егтоіаоз 
(Неппаїаоз) — вісник, вістун, 

Народньо-розговірне Ярмолай, а ще давніше — Єр- 
мак, 

V Лекс, 1627 р, 400: „Єрмолай: „Сила людїй плгт ре- 
чисгь людскій”. 

Єропоам — ч. ім’я; ст. сл. Гєропоамт. з д, єіфЛагоу'аш 
— „Нехай множиться народ!” 

Єронйм — ч, ім'я; ст, сл, Іерошш'ь з гр. Гегопушоз 
—- священноіменний; іегоз — священний, опоіпа — Ім’я, 

Єрофей — ч. ім’я; Єрофей або Ярош; ст. сл. ГєрофІй 
і Тєрофей з гр, ІспМЬеоз — освячений Богом (іегоз — 
свящешшп, освячений, іЬеоз — Бог). 

Лекс, 1627, 413: Ієроеей — освящен от Бога илн освя- 
іден Богу. 

Єрунда -— несенітниця, небилиця. Слово постало в Сх, 
Україні в духовних семінаріях, як перерібка латинського 
егийіо — я вчу, 

З України це слово перейшло і в Росію, 
Єрусалим — найбільше місто в Палестині — головно 

відоме в Християнстві з того, що там був росл'ятнй Хрис- 
тос. 

Ст. сл, Ієрусалим'ь (рідше: Ієрусалима) з д, євр. Іеги- 
Заіет* а рідше (молодша форма) ІегияаЦіт. Значення 
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цієї назви (яка, здається, є хсттігцького походження) не 
відоме* 

Це місто спочатку звалося Євус* Завоював його для 
Єзрпїля цар Давид* {Див* Суд* 19. 10 і І Хр* 11. 4)* 

Місто Єрусалим, за давнім народнім повір'ям, середи¬ 
на світу. Це повір'я основане на Біблії, — пор. Єз* 5. 5: 
„Цей Єрусалим — Я поставив його в середині народів”. 

Лекс* 1627* 413: Ієрусалйм, а власне Асарамель— Бла- 
гословснство люду Божєго, або (стежка), слїщ обр’Ьзаня* 

Єсей (Єссей) — ч* ім'я; ст* сл. Ієсссіт з д* євр. Іізз; 
значення його не вияснене* У Солярського Н. 238 сказано, 
що воно означає: „Бог є Сущий, Живий”. 

Єсеєм звався батько біблійного царя Давида* 
Лекс. 1627* 414: Ієссей — меч, або трваючій, або дар 

(преподобность)* 

€слй, арх* ~ якщо; ст* сл. єсли (з єсть н- ли). Це 
старе слов'янське слово збереглося в укр. мові в Галичині* 
Рос* если, польське ІЄЯІД, чеське ІенШ. 

А єслй бьі ихтз не у слухала *.. Катих* 1645 р. 38. 
У Лекс. П* Бсринди 1627 р. завжди єсли* 
Єфрейтор, див. фрпйтер. 

Єфрем — ч. ім'я; ст. сл. Єфрєм'ь з гр. ЕрЬгаіт (лат* 
Еріїгет) з д* євр* ЕГгаДт, що означає розмножен¬ 
ня* (Діти. Кн, Буття 41*52)* 

Укр. народне Ох рим* 
У Лекс* 1627 р. 403: „Єфреміз — урожпґшті, плодо¬ 

витії, плодоносеніі”. 

Єшурун -— друга поетична назва Ізраїля, д. євр. ]а- 
заг ~ простий* справедливий, тому Іе&игип — праведник, 
див* Второзак. 32* 15, 33. 5, 26, їс* 44. 2* Вульгата перекла¬ 
дає Зєйнгшп через сіііееїиз (вибраний) або гесІЇззітиз 
(найсправедлипіпши). Назва Єшурун протиставиться наз¬ 
ві Яків (дехто ім'я Іаакоу перекладає словом „ошука¬ 
нець"). 
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ж 
Ж — дев’ята буква української азбуки, в ст, сл, аз* 

буці зветься „живіте”. Цифрового значення в ст. сл, аз* 
буці зона не має, бо такої букви немає в азбуці грецькій, 
на якій основана наша ст. сл. азбука. 

Ж ■— частка, що в реченнях виконує три функції: 
1. функція гг р о т и с т а в н о с т і (иаіф. „Він ішов до 
міста, вона ж — з міста”. Це значить: Він ішов до міста, 
а вона (ішла) з міста”); 2, функцію вираження тотож¬ 
но с т н, цебто ідентифікування (напр„ „Та ж (таки) жін* 
ка. ,означає: „Та сама жінка,,,”; англ. іііе зате); З, 
функцію натиску* підкреслення (емфази), — напр.: 
„Ходи ж сюди!” означає: „Та ходи сюди!” 

Частка ж також виступає з протетичним (підтримую¬ 
чим) е — же (ст, сл, же), але тільки тоді, як попереднє 
слово кінчається приголосним звуком (а м цьому й зву¬ 
ком й), — напр.: „Він же йде до міста”. 

У народній мові в Галичині частка же також вжива¬ 
ється як синонім займенників хто, що. Напр., у приказ¬ 
ці (яку записав М, Номис): „Добре того страшить, же ся 
боїть”, 

Ж-ж-ж! — вигук для гарячого. Див, жижа. 
Жаба маленьке створіння з родини водних плазу¬ 

нів, Слово це — всеслов’янське; от. слон. жаба. У чесь¬ 
кій мові поруч слова „&аЬа” є ного чеський синонім „вко- 
кап”. У рос. мові старе слово „жаба” почало усуватися 
новішим його рос. синонімом „лягушка”. Здрібніла фор¬ 
ма: жабка, маля, жабеня, жабенятко; прикметник: жаб’я¬ 
чий* жабиний. 

Народне „жаба цицьки дасть” означає: втоне, а 
далі вмре взагалі. 

Словом „жаба” зневажливо чи сердито прозивають 
дитину: „Тті жаба мала!” 

Жаданим — вимаганий; від дієслова жадати (ви¬ 
магати); ст. сл, жядати, ч. йасіаії, п, ^сіас, рос. требо- 
вать. 
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Лекс. 1627. 452: Саул — потребоваїшй, жаданьтй. 

Жаден (жадний), арх. — жоден, ні один. Жадна пташ¬ 
ка не прилетіла. Жаден з них не прибув на збори. Димін. 
жаднісінький. Поль, яагїпу; аигл. попе; рос. ни один. 

Аби жадеігь в-ь гн^вії не бьіль. Катих. 1645 р. 506. 
„На жадньш перешкодь! не дбаючи*1. Лскс, 1627 р. 

Передмова. 
Жїмаш (—нема) в жадном ішшом збавєня. Катмх. 

1645 р. 156. 
Лекс. 1627 р. 337: „Не будучій в жадном иебезпсчен- 

ств'Ь”. 

Жадний (жаден) — відчуваючий сильну потребу за¬ 
спокоїти своє бажання мати те, чого йому дуже бракує. 
Ужинається з іменником, що визначує предмет, у родо¬ 
вому відмінку; напр., у иародньому вислові про вбогу лю¬ 
дину: „Він куска хліба жадний (жаден)” 

Пор. Слово о п, І. 1187 р,: „Жадни веселия". 
Друге значення слова „жадний"1 („жаден”) — загре¬ 

бущий „зажерливий” (л, сЬсіигу), У цьому випадку воно 
вживається з іменником, перед яким ставиться приймен¬ 
ника н а. Наприклад, „Він жадний па гроші”. 

Це друге значення слова „жадний" добре ілюструє 
така народня приказка: 

„Очі зашгдугащі, руки загребущі". Це характеризує 
жадну людину. 

Жажда, арх. — спрага; ст. сл. жяжда; рос. жажда; 
П- рга^піепіе. 

Слово о ік І. 1187 |\: Жпждсю пмь лучп (луки) с'ьпря- 
же 59. 

Лекс. 1596. 126: Жажда — прагненьє. Жажду -— праг¬ 
ну, пити хочу. 

Жайворонок — мала пташка з родшш „співучих", що 
звичайно злітає високо —- переважно над полями, старо- 
укр, жайворонок (ця форма зберігається в укр. пам'ятках 
XV в,); ст, сл. скворьць; н. зколугопек; болг. сколовраїтец; 
рос. жаворонок; англ. зкуіагк, 

Жак, див. дяк. 
Лекс. 1596. 296: Тщалішьій, — стараючійся и тьтж 

спудей, жак. 
Лекс. 1627. 262: Тщатесь, спудей, жак, студент. 
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Жалість, арх. —- жаль (ст. сл. жалость) -— болісне по¬ 
чуття глибокого розчарування, змішане з почуттям доко¬ 
ряння комусь чи чомусь, або й самій долі, як причині жа¬ 
лю. 

У староукр. мові жалість, а також (ще в XI в.) жало- 
щнр жаль. 

Слово о п. 1* 1187 р.: Жалость ему знаменіє заступи. 

Жало — їдкий орган, яким кусають деякі крилаті ін- 
секти — напр. бджоли, оси, шершені; жалом також на¬ 
зивають язика змії та дуже гостре лезо — напр., лезо 
бритви. 

Крех. Ап. 1500 рр. 357: Коса па слово остсігь. У бол- 
гарском жало, а у подпсом бодец (І Кор. 15. 16). 

Жалоба — почуття глибокого жалю по втраті когось 
близького, головно з приводу його смерти. Ст. сл. жа¬ 
лоба; п. гаїоЬа; рос. траур з нім. Тгаиег — жалоба. 

Слово о п. І. 1187 р.: Уньїша цвктьі жалобою. 

Жалоба, арх. — скарга на когось, обвинувачення; 
ст. сл. жальба; ч. гаїоЬа; п. зкаг^а, гагаїепіе; рос. жало¬ 
ба; болг. жалба; серб, жалба. 

Лекс. 1627. 168: Скарга, жалоба, оскарженьє. 
Лекс. 1627. 267: Укоризиа — скарга, жалоба, вина. 
Лекс. 1627, 211: Рьгданіє -— жалобньїй плач, жалоба 

погребная. 

Жалость, арх., див. жалість. 

Жалощі, арх., див. жалість. 
Слово о п. І. 1137 р.: Ничнть трава жалощами. 

Жалування, місц. ■— платня; в українську мову в дер¬ 
жавних межах дореволюційної Росії проникло з рос. мо¬ 
ви. 

Рос. „жалованье” визначає певну, окреслену платню, 
напр.: Маю жалування (цебто платні) двісті рублів на мі¬ 
сяць. Рудченко: Сказки, її. 135: Царь йому жалування дав. 

Удавнниу „жалувати” (нагороджувати) міг тільки цар, 
всяке утримання з державного скарбу — то вже було цар¬ 
ське „жалування**, цебто нагорода. Пізніш це „жалування”, 
що спочатку не було постійним, стало регулярним, напр,, 
щомісячним, але й для цього позосталася стара назва — 
„жалування” (укр. платня), а відтінок нагороди в цім 
„жалуванні” зберігся. 
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Жаль — співчуття (тобто шкода когось чи чогось); 
нмраз того почуття, що никли кане втратою когось чи чо¬ 
гось; вираз нарікання на кого. 

Ст* слон, жаль; ч. геї; п, йаі; р* жаль; л* ріеіаз; гр, 
Іуре, Іурета; н. Міііеісіеп. 

1. Жалі» у значенні співчуття; напр*: Мені жаль не¬ 
щасної сестри, 

2, Жаль за ким, цебто жаль по втраті кого-чого, чи 
по розлуці з ким — чим. ЧаїІк. на ух* 31: Жаль за рідною 
хатою* 

З* Жаль — вираз нарікання на кого. І Цур. Рол, 108: 
Який у мене жаль до тебе. 

Слово о п* 1* 1187 р*: Жаль ему мила брата* 

Лєкс* 1627* 325: СізтовпнІе — жаль, троска, смучень- 
єся, жаль з смерти ближчого або приятеля. 

Жаль у старослов’янській мові визначає часом і 
„труну” могилу, як то бачимо в Марийській Євангелії, 
Клоцонїм Збірнику й Ін* пам'ятках XI віку, А коли так, 
тоді яснішим стає теперішній „жаль”, зв'язаний, звичай¬ 
но, з великим горем. У Словнику П. Бериндм 1627 р* слово 
„жаль” має ще трохи й старе значення: „Болізпь” пере¬ 
кладається: „болКсть, жаль, хороба", а „болю — жал'Ью”. 

Лекс. 1627 р, ст* 14: Болезнь — жаль, хороба. 

Жандарм, арх* — поліцай, полі цист ■— з фр. £епйагте 
— „людина при зброї" <£єпб -■ люди, агте — зброя). 
Це слово з французької мови прийшло до нас через мову 
польську. Пор. пародиго пісню про Бондарівну, яку дога¬ 
няли жандарми польського папа Каньонського: „Як по¬ 
бігла Бопдарішіа темними лупиш, п за нею жандарпки 
з гострими шаблями”* Тут слово „жандарм” означає оз¬ 
броєних людей в уніформах (одностроях)* 

У давній Франції „депсіагте ’ — це драгун. Жандарм 
у давній Росії -— це поліцай, (Напр*, арештованого Тара¬ 
са Шевченка допитували російські жандарми). 

В Українській Галицькій Армії (з 1918-1920 років) 
„полсва жандармерія” (з п. хапсіагтегіа роїоига) — це 
військова поліція* (Пор. анг. ті Шагу роїісе), 

У народньо-розговіриій м.: східньоукр. жандарм; за- 
хідньоукр. жандйр і шш-гдар. 

Жар, арх. —* спека, жара; ст. сл. жеравїє. 
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Це старе наше слово збереглося в народній мові. 
Рудч. НІОС II 84: Тілько що ввійшли вони в баню — аж 
жар такий, що не можна. 

У чеській мові яаг; п. йраї; рос. жара. 
Жару переносному значенні — це з а п а л, п а л, 
Жар — тліюче вугілля; здрібн. жарок, жарочбк. 
Нар. прип.: „Добре чужими руками жар вигортати**. 
Перетлілий на червоний попіл жар — це п р й с о к. 

Жара (жарота) — спека; ст. сл. жеравіє; народньо- 
розговірне місцеве (напр., на Волині) гарячнота; народне 
в Галичині: горяч. 

Див. арх. жар. 

Жар-птиця — пташка, що подібна до страуса (стру¬ 
си); найбільше їх є в Східній Індії. Від її малайської назви 
каз5и\уагІ5 походить її англ. назва саззоу^агу, фр. саззоаг, 
н. Сазиаг, п. кагиаг, ч, кагиаг, б. казуар. 

В укр. фольклорі „жар-птиця” означає казкову, уяв¬ 
ну, фантастичну пташку, що має міфологічний характер. 

Жаргон -— сленг, мова „низького” („спотвореного*1) 
типу. (Напр. т. зв. їдіш (лор. англ. УісМібЬ) — це той 
жаргон німецької мови, що був створений євреями в Ні¬ 
меччині, В СССР його звичайно називають „новоєврей- 
ською*1 мотюю). 

Походження слова ж а р г 6 н (ф. іаг^оп, анг. іаг^оп) 
неясне. Дехто виводить його з тевтонського звуконаслі¬ 
дування каг (— лепетання різкими звуками), а дехто — 
від лат. ^аггіге -- балакати (в пейоратшшому зна¬ 
ченні цього слова: говорити багато, але без сенсу). 

Жарт — дотеп; з п. я аг і, а це, І ч, кеті, з н, ЗсЬегг; 
рос. іиуткп (лор, ст, сл. шутьливчь — жартівливий; ст. 
сл. шутії -- жарти). Пор. стлроукр- ем'кхотворш.ш, см1> 
хотворець; см'Ьхотворенїє, см'Ьхотворство, 
Жартувати з кого або чого (не над ким), 
Лекс. 1627, 20: Жартовне, жартованє. 
Лекс. 1596. 16: Коїцунство — жарт. Кощунствую — 

жартую, Котцушшк — блпзен, жартовлйвьій. 
Абмсь Имени Божого нл жарти н см'Ьхн не оборо- 

чаль. Катих. 1645 р. 966. 
Лекс. Ні27. 262: Тщнвьіх, без жарту, рсчьі статечньш, 
Лекс. 1627. н322: Припоручаю — без жарту напоми- 
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Без жарту — тщивск Син. 4. 
Лекс, 1627. 228: См'Ьхотворство — шутство, жарт, 

куншт. 
„Кощунство — жпрт, блазенство, жартую, жартовли- 

вьій’\ Лекс. 167. 101, 
Лекс. 1627. 308: Речьі діюрскіи н жартовлйвьш. 

Жасмін — рід кущової квітки — РЬЛагіеІрЬиз сого- 
пагіиз. Ця назва прийшла до нас з фр. іавгшп, що похо¬ 
дить з Близького Сходу. (Пер. назву цієї квітки в арабів 
і персів; ^ібгпіп). У Галичині - - місцеве: жазмнн, а також 
яемни — з п. ]азтіп, 

Жбух! — звуконаслідування кнданші чого, лиття во¬ 

ди. Звідси жбухати, жбухнути. З прамови. 

Ждати — чекати; ст. сл. жьдати; рос. ждать. У Зах, 
Укр, (Галичина, Волинь) переважає слово чекати. Ця 
форма запанувала ї в Інших слав, мовах. Пер. б. чекам, 
серб, чекати, ч. секаїі, п. сгекас. 

Від староукр. прикметника ждані? (очікуваний) похо¬ 
дить укр. чоловіче ім’я Ж д а її. 

Слово о гг, І. 1187 р.; Игорь ждеть мила брата. 

Же, див. ж (частка). 
Лекс. 1627 р. 64: „Же --а, теж, союз сл1>пляюющ1г. 
Жебрак, діш. дід. 
Лекс. 1627. 147: Ннщіії — жебрак, недостатечньпї. 
Жезл, жезло — архиєрейська церковна палиця; ст. сл. 

жьзль, жезль; б. жезьдь, с. жазал; ч. хегіо, 
У давнішу ст. сл. жьзл’ь, жезль означало кожну таку 

палицю, що була висока її крючкувато зігпепа на вершку. 
Таку палицю колись називали її словом „посох11. 

Удавнину (перед N. Хр.) такі палиці звичайно мали 
пастухи. (На образі „Різдво Христове51 можна побачити 
намальованих пастухів („пастирів11) з жезлами (посоха¬ 
ми). 

А коли постала Церква Христова, також і архиєрей- 
ську (єпископську) палицю назвали жезлом, або (по- 
давньому) Архиєрейським Посохом. Тому що 
звичай робити такі пастуші палиці згодом перевівся, то 
слово „жезл11 чи „жезло" збереглося в практичному вжит¬ 
ку тільки для означення Архиєрейської Палиці, цебто, ка¬ 
жучи по-старому, Архиерейського Посоха, який у деяких 
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пародій (наттр. у болгар) має також назву „Патериця" 
(від гр. раїег — отець; лат. раїег). 

Палиця також належала до монарших регалій (лат, 
ге^аііа). Але монаршу палицю паші предки називали прос¬ 
то посохом (не жезлом). 

Згодом і слово „посох" у нас усунули з назв монар¬ 
ших регалій (монарших символічно-церемоніальних пред¬ 
метів), І монаршу палицю почали звати словом „скипетр" 
{від гр, зкеріхоп — предмет, на який можна спертися, 
палка; звідси лат, зсерігит). 

У поляків екшіетр називається словом Ьегіо. У чехів 
Бегіа Візкирзка означає Архнерепську Палицю — жєзло. 
Але в них є також назва „Яехіо”. 

Лекс. 1596, 126: Жезл — посох, Л'кска. 
Лєкс. 1627. 317: Жезл — розґа, прут, бич. 
Лекс. 1627 р. 64: Жезло — посох, палцат, лкека, па- 

лица, кій. 
Лекс. 1627. 257: То яг ■—- посох, жезл. 
Бич'ь - - жезль. Сип, 6, 
Походження СТ. ел, ЖЬЗЛТї, ЖСЗЛ'Ь не вияснене, РІЗНІ 

ПОГЛЯДИ, —‘ що воно гнбнто походить з латвійського 
гігііз (палка), з лат. лгїг^а (галузка), Із ст. нім. Ке^іі (кі¬ 
лок), з литовського йадагаз (суха гиляка), із ст, нім. £еЇ5Іі 
(прут), — це тільки гіпотези, 

Жемчуг — перла; рід дорогоцінної прикраси (оздо¬ 
би); знаходять їх у черепашках деяких морських твари¬ 
нок, а найбільше в черепашках устриць. 

Жемчуги — це мінливо-білосріблясті або з золотим 
відтінком бісери, з яких роблять дорогі намиста (жіночі 
„нашийники"); також уживають як прикраси для персте- 
нін, брошок і т. ін. Твердження ДмітрІсвл (Г>58), що це 
слово походить від угорського диопди, пень якого він 
пов'язує з пол. * и н ц у та тюрк, енджук, — це тіль¬ 
ки гіпотеза. 

Слово о п. І. 1187 р.: Сьгпхуть ми великий жемчюгь 
на лоно. 23. 

Напис на Хресті 1161 р.: Камкнья и женчугь. 
Ж е м ч у ж н и н — перловий. 
Слово о л. І. 1187 р.: Изрони жемчюжну душу. 34. 
Женитися — дружитися, (брати собі особу жіночої 

статі за дружину), із ст. сл, женити ся — брати собі 
жену (жінку). 
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„Женюся — весельє сирішую". Лскс. 1627 р. 15. 
Пеиь — (жеіь) ст. сл.ж с и а означає роджений 

а також усс те, що родить (дає плід). 
У слові звук ж походить Із праінденр. (а це значить 

також І з прлсл. ґ найдавнішої доби). Це г залишилося 
в гр. словах £епе, £епеа — роджсння, земля (бо вона дає 
плід, родить), а також у лат. £сгшз — рід. 

Ст. укр. е в нашому давньому жена цілком лриродньо 
перейшло в І у слові жінка. Сталося це на основі фоне- 
тгтчного закону, що називається законом перезвуку 
ікай н я, силою якого е та о переходять в і; иапр. ст. укр, 
камеїіь перейшло в камінь, ст. укр. конь —* у кінь і т,п. 

Але в наших словах е після ж, ч, ш перейшло також 
в о; папр. ст. укр. же матий (ст. сл, же матії) перейшло в 
жонатий (а ст. укр. жена — п жона); ст. укр, шестий пе¬ 
рейшло В ШОСТИЙ, черннй у чорний, ЧЄЛОВІК ’— у чоловік 
і т. ін. Щоправда, перехід ст. укр. е в о в цих позиціях 
відбувся тю у всіх говорах України, чи, властиво кажучи, 
не сюди він у нас був завершеним. Напр. у Галичині ка¬ 
жуть „чорним" (із ст. укр, чорний), але зате зберігають 
ст. укр. шестий, жема і т.д. Про це також свідчить слово 
женитися, в якому ст. укр. е збереглося на всіх україн¬ 
ських територіях. 

Жених* арх. — молодий; ст. слов. жешгх-ь; ст. укр. 
жених, 

Лекс. 1627 р. 65: „Жених — новоженя, пан молодий”. 
Словом жених називали мужчину тільки в день йо¬ 

го шлюбу. Слово жених походить від женитися, а 
це останнє — від слова жена. (Див. жена). Ст. сл. 
жешш» далі вживається в деяких слов’янських мовах: 
серб, женик, рос. жениха, ч. ЕепісЬ. 

Творення назви за допомогою суфікса — ихь для оз¬ 
начення мужчини на підставі особливої дії, яку він вико¬ 
нує (у даному випадку, — жениться) не засвідчене жод¬ 
ним іншим словом, крім слова жених. 

Женщиїта, арх. — людина жіночої статі. Утворений 
із ст. сл. прикметника жєньск-ь (жіночий) іменник ж єн- 
шина (із початкового ж є нш ти на) у нас став арха¬ 
їзмом, що тепер заступлений словом ж і н к а. У росій¬ 
ській мові людину жіночої статі далі називають словом 
жрнщин а. 
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У чеській мові Гі досі збереглася в ужитку початкова 
форма цього слова, а саме — гепзііпа, 

У західноукраїнських писаних пам’ятках XVI в* на¬ 
голос був на останньому складі цього слова: женщнна. 

Жереб» жеребок — умовно позначений шматок чого- 
небудь (паперу, дерева, металю і т. ін.), що його хтось 
виймає з чогось навгад (навмання) і від цього залежить, 
чи людина виграла, чи може програла. 

Ст. сл. жребгш, ждр^бин. жріїбь; рос. жребий (арх.), 
жеребей (діялект. жереб); болг. жркбн^; серб, ждреб; 
польське їі чеське Іоз — з нім. Ьооз; анг. Іої. Походження 
темне. Що ст. сл. жр'Ьбии (жріьб'ь, ждркбни) означа¬ 
ло відрізану частину чогось — це очевидна справа, і на 
цій точці немає різниці поглядів між тими мовознавцями, 
що походженням цього слова зацікавлені. Але між ними 
немає згідності поглядів щодо походження цього сло¬ 
ва. Дехто думає, що слово походить від нраіндоевр. ко- 
ршя фдег — пор. давніше нім. кегЬеп — різати, робити 
нарізи на чому. А є такий погляд, що це слово походить 
з того самого коріня, що пруське £ігЬіп (число). Є ще 
й такий здогад, що воно пов’язане з тим корінсм, що на¬ 
явний у південнослов’янських словах б р о й (число) і 
брити (голити). 

Слово це відоме в нас з давніх-давен. 
У Слові о п. І. 1187 р.: Вртоке ВсеславТї жребий о ді¬ 

вицю. 35. 
І там таки: 
Не поб'Ьдньшн жребии собіз власти расхитисте. 33. 

„Жереб кннеііо!” — вирішено дефінітивно. 
Цей вираз є перекладом лат. „Аіеа єні!" — ЦІ 

слова сказав римський полководець Юлій Цезар, коли 
він відважився (всупереч забороні римського сенату) пе¬ 
рейти з своїми легіонами ріку Рубінон, щоб дістатися з 
Італії на територію Галії — теперішньої Франції, яку він 
незабаром завоював. 

І тому вираз ,,Перейти Рубікон” означає: переступи¬ 
ти в чому критичну межу. 

Жеретїя, жеретїй» діял. — ненажера, прожера (від 
жерти^і, ненаситний. Пїдомс п полтавських говорах. 

Дивись жерти. 
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Жертва — 1* Усе те, що людина добровільно віддає 
для якоїсь загальної справи* або задля особистого ідеалу; 
2, також, усе те, що підкорюється будь-якою силою. 

У минулому, коли Україна, з Києвом включно, опини¬ 
лася була в державних межах Польщі, в нашу мову про- 
никло було польське слова оБага (жертва) — з нім* Ор£ег 
(а це з лат. о££его —- жертвую). 

Звідси в нас слово офіра. 

Лекс 1596, ІЗ: Жертва — заколенів, офі^ра* Жру — 
заколюю, зар’Ьзую, офірую, Ж ріпі і є — оф'ЬровЬиьє. 

Лекс. 1627 р. 65: „Жертва -— закланіє, оф'Ьра”. 
Лекс. 1627. 189: Принос -- добровольнап оф*Ьра, 

жертва -— зарізаная оф'Ьра. 
Жертва із ст* сл* жрьтвд, жьртва. У них той самий 

корінь, що її у СТ* СЛ. Жр'ЬТП —- тірнносптн жертву (обря¬ 
дово-релігійну) І жьрьць (звідси укр. жрець) --- тон, хто 
звершує обряд жертвоприношення, цебто служитель куль¬ 
ту перед Н. Хр., і Священик у Церкві Христовій. 

Корінь ст* сл* жертва, жьртва походить від праїндо- 
евр. *£ег. Тут праіндоевр* с (ґ) на грунті слов’янських мов 
перейшло в ж ще в ранній праслов’янській добі. 

Праіндоспр, £ (ґ) в цьому випадку збереглося в гр. 
£ега5 -— пошана, дар; лат. £гаІіа — вдячність; лит. £ігІЇ 
— славити. 

У сучасній укр. мові для грошових дарів почало прий¬ 
матися нове слово: пожертва (замість жертва). 

Жертвеник — столик у Вівтарі під північною стіною, 
на якому чиниться початок Літургії, — Проскомїдїя, гр* 
ТНувіазїегіоп (Шузіа — жертва). На Жертвеишсу бере¬ 
жеться Св. Посуд для Безкровної Жертви. 

Лекс. 1627, 468: На Святом Жертовнику. 
Лекс. 1627. 300: Очистнлище — жертовник. 

Жерти — їсти пожадливо й багато; ст. сл. жьр^ти, 
жрігги, жьрьти; корінь тон самий, що й ст. сл. жьртва, 
жьртва. (Див* жертва). 

Коли погани приносили жертву (хліборобські пло¬ 
ди й тварини), то там на місці таки й їли її* При цій на¬ 
годі їли більше ніж звичайно, І тому слово жьрьти, жр^- 
ти* жьрьти (що в основному означало: приносити жер¬ 
тву) згодом набуло собі й друпсного значення: їсти по¬ 
жадливо її багато. 
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Слово о п. І. 1187 р.: Пожертви чужи ручьіі и стру¬ 
ги. 42. 

Лекс. 1627 р. 67: „Жру — заколюю, заріьзую, офЬ- 
рую1т. 

Жив (жив-жив!) — звуконаслідування горобця. Та¬ 
кож жев-жев! Може звідси й жевжик — вертипорох. 

За українською народньою легендою, коли Хрнста 
росп’яли, то горобці літали над ним і кричали: жив, жив, 
жив!11 — цебто, що Христос був ніби ще жив (живий). 
І це спонукувало мучителів Христа дальше катувати його. 
(Див. Панас Мирний, „Хіба ревуть воли”). 

Жива вода, бїбл, — джерельна вода, „цілюща вода”. 
Так часто в Старому Заповіті. 
Живе — підшкірна сфера живого організму, яка дуже 

болить, коли її торкнути. Слово народне. Боно вживаєть¬ 
ся тільки в народньо-стилістичному вислові „За живе 
зачепити”, або „За живе торкнути”, що значить дуже до¬ 
пекти якимсь словом. 

В Україні вдавнину худобу таврували розжареним за¬ 
лізом, і вона здригалася від болю, коли починала пропа¬ 
люватися шкура, і біль починав проникати глибше — „до 
живого”. 

Жилїій Господь, бібл. — старий (біблійний) тіраз у 
євреїв, що вживався тоді, коли вимовлялося слово „при¬ 
сягати”. 

Див. у Старому Заповіті — Ос. 4. 5: „Не присягай¬ 
те! — живий Господь”, 

Живиця — золотиста злекорузла субстанція па корі 
шпилькового дерева (сосни, смереки і т. ін,), з якого во¬ 
на виходить рідиною її па повітрі тужавіє (стає твердою). 

Удавнину вживали її для гоєння ран, і тому що рана 
заживає, цебто гоїться, цю субстанцію назвали ж и- 
в й ц е ю. 

Спеціалісти згодом почали робити з живиці дорогий 
препарат — масть для гоєння ран. 

Лекс. 1627. 431: Живйца дорогая, которая називаєть¬ 
ся стакти. 

У иародньо-розговірній мові словом „живиця” жартів¬ 
ливо називають горілку. 

Свиди. 182: „Це правдива живиця, хоч якого ожи¬ 
вить!” 
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Живіт тп частина людського тіла, що починається 
під грудей і сягає по бедрл; ст, сл, жішотк Чехи назива¬ 
ють цю частішу тіла словом ЬгісЬ, ЬїісЬо, а поляки — 
словом Ьггисїт СхідньослонЧшська вимова цього слова — 
брюхо (рос.), б р у х (укр.}. 

Дехто думає що воно походить з мім. Вгаизопе — 
шишка, чи взагалі все те, що опукле („надуте”). 

В Україні слово „брухи” уживають (замість слова 
ж и в і т) у пейоративному („гіршому”) значенні. Напр, ка* 
жуть про телевату („животату”) людину: „Він випас собі 
брух”, 

(Звідси прізвище „Бруховецький”), що має те саме 
значення, що й „Животовський”, 

Слово о п, 1, 1187 р.: На тощЬ животь (=життя) кла¬ 
дуть, 36. 

Брухь — чрево, утроба, животь, трибухь. Син. 10. 

Живність, арх. — харч; походить від польського йутс- 
пойс; ху^іс — утримувати при житті (шляхом харчуван¬ 
ня). 

Див. животь, 
Лекс. 1596. 13: Жнзнь — жпвот, живность, вьіхованьє. 

Живо, місц. - - швидко, хутко, споро, жваво; вжива¬ 
ється більше а Зах. Укр,, а менше в Сх. Укр, 

Здрібнілі форми: живенько, живесенько. Див. Слов¬ 
ник І'рінченка. 

Живописець, арх. — маляр, із ст, сл. жнвопйсьць 
(пізніше ст. сл. живописець). Це старослов. слово є до¬ 
слівним перекладом (цебто калькою, „перебиткою”) гр. 
20£гар1ю5 (маляр): гоо — жива істота, ^гарНо — пишу. 

У давніх греків зоґрафос (маляр) був тим спсці- 
ялістом, що фарбами „описував” усе те, що було живе. 

Сучасне укр. „маляр” від п. таїагг, що походить від 
нім. Маїег — маляр. Пор. пім. таїеп — малювати. 

Стариш укр. художник (рос. художник) замість 
„маляр” уживається ще п тепер. Походить воно із ст. сл. 
художники (Оригінальна ного ст. сл, вимова: хдсіогь* 
пікь), іцо означало мистця взагалі. В Інших слов. мовах 
(крім укр. і рос.) це слово не збереглося. 

Жпвот, арх. — життя; ст. ел. животі?; болг, живот; 
чс. гіуоі; ст. п. іуч?оі (суч. п. йуеїе). Ст, укр, „жпвот” на- 
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явне в суч. укр. животвбрний і в суч. укр, церк. животво¬ 
ри іди й. 

ВІД ст, укр. живот походить суч. укр. СЛОВО ЖИВО¬ 
ТІННЯ (від дієсл. животіти), що означає такс життя якоїсь 
особи, що нагадує собою вегетацію, цебто життя рослини. 

Лексис 1596 р. л. 13а: жизнь — живот, живность, вьь 
ховане. Це саме і в Лексиконі 1027 р. ст. Об. 

Гр. в. к. Мстислава 1130 р.: Молити за ньі Бога и при 
ЖИВОТ'Ь, И ВТї сьмьрти. 

Маєгь живогь вічний. Катих. 1645 р. 486. 
Слово жив от у нас з ходом часу почали вимовля¬ 

ти (за укр, фонетичним законом) „живіт", і разом з цим 
змінилося н значення цього слова. 

Корінь ст, сл. жшзоть праіндоевр.: *£іу-. Пор. ст 
пруське — життя; лит. £шгаіа — (вічне) життя. 

Праіндоевр. § (г) на ст, слов. грунті тут нормально 
перейшло в ж. 

Животне, арх. — тварина; живе створіння; пор. ст. 
сл. животина; серб, животина; болг. скот, (укр. худоба); 
п, ЬусІІо. 

Лекс. 1627. 476: Псин єст животйиище н4жоє крила¬ 
то, 

Ст. укр. ж и в 6 т н е походить із ст. сл. жнвотьное, 
що з прикметника середнього роду стало іменником; стар¬ 
ша форма цього ст. сл. прикметника: животьіть, -а, -о. 

У суч. рос. мові тварини називають словом „жипот- 
ное”. 

Жид — єврей. 
Тими найстаршими писаними слов’янськими пам’ят¬ 

никами. в яких засвідчене слово „жид" у слов’янських на¬ 
родів є ті пам'ятки кінця Х-го її початку XI віку, які є 
копіями тих текстів християнських Богослужбових Книг, 
що їх для слов’ян з грецької мови переклали (в початках 
2-ої половини ЇХ-го в.) Свв, Кирило й Мефодій. 

Тією найстаршою українською писаною пам’яткою 
(яка є також найстаршою писаною пам’яткою всього схо¬ 
ду Европи) є Остромирова Євангелія (з 1056-1057 років), 
в якій читаємо: жидовнн'ь. 

Ст. євр, УсЬисіі (звідси назва 10 де я) в грецькій ви¬ 
мові звучало І її сі а і ое (жид), а з цього постала його ла¬ 
тинська версія ^ и сі а е и з. 
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Початкове і у цій латинізованій назві (іТисІаеиБ) у де¬ 
яких давніх романських дїялсктлх почали вимовляти як 
ж -— нлпр., на території Галії (теперішньої Франції) поча¬ 
ли вимовляти його як ]иії (жюїф), а на території давньої 
Британії — як (Джю)* 

Вплив цієї старої ст* романської вимови латинського 
іГиііеиБ з даштіх-давеи поширився й на слов’янські землі* 

Остр. Єв, (1050-57): жндоштн’ь. Галицька Євангелія 
1 344 р. їв* 13.30): ,,жігдомі/\ В Іпатському Літописі під 
1175 роком написано: „Помнишь ли, жидовине, вь кото- 
рьіхт* порт*Ьх*ь (штанах) пришеліз бяшеть? Тьі ньш'Ь в*ь 
оксамиті* стонши!” 

Слово Кирила Турівського XII в.: Єго же поругаше 
завистью сь книжники жйдове* 

Лекс. 3627. 466: Иссбп-з'Ьльє, котороє жйдове умочу- 
ют в кровь, покроплевалнся и очищалися. 

Лекс* 1596* 34: Иссоп єст з*Ьльє, котороє жйдове вмо¬ 
чуючи в ров покроплевалнся и очищалися, 

Склонньїми були Жйдове до балвохвалства. Каткх* 
1645 р* 95* 

У тих старослов'янських пам’ятках кінця Х-го її по¬ 
чатку ХІ-го віку, які є списками (копіями) перших слов’¬ 
янських Богослужбових Книг, що їх у IX в. для слов’ян 
переклали (з грецького) Спв. Кирило й Мефодій, поряд 
іменника ж п д ь є там також прикметник євр'Ьискь* 
(Діш* Млрішськші і ЗографськііГі рукоїшсп поч, Х-го чи 
кінця ХГго в,)* 

Із ст* євр. 1Ьгї( що означає того, хто до Палестини 
прийшов з „т а м т о ї сторон и" (сторона ж за рікою) 
чи за морем по-євр* зветься еЬЬег) — цебто хто прийшов 
з тієї сторони, що за рікою Гївфрат, постали давні грець¬ 
кі слова НеЬгаіоз, ЬєЬгаікоз. Звідси лат. назва НеЬгаеиз. 

З цих грецьких слів також походять старі слов’янські 
слова єврей, єврепскь (єврНйск-ь), євренскьт, Це слово 
наявне також у тій книзі, що відома як найстарша з тих 
наших писаних пам’яток, що збереглися, — цебто в Ос- 
тромировій Євангелії; там читаємо: єврей, єврейск'ь, єз- 
рейскіїИ. 

У найдавніших Церковних Книгах в Україні було сло¬ 
во жид*ь і було слово єврей* Але в нашій старій світській 
мові з давніх-давен прийнялося тільки слово жид, а вжи- 
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вання слова єврей було обмежене церковною сферою. 
Так воно було, і досі є, в поляків: „кусі1' (з лат, ,їис1аеи5) 
—■ для світської сфери, а „ЬеЬгеизх” для сфери церковної 
(хоч і в ній вживається слово х у сі). Не інакше воно було 
(згідно зо старою київською традицією) і в російській 
мові. Десь уже до половини ХІХ-го віку в російській МОВІ 
поза Церквою вживалося тільки слово „жид”. Але, по¬ 
чавши з часів царювання Олександра II „Освободнтеля” 
(1818-1881), уся російська т. зв. „прогресивна” преса там 
перестала вживати світське слово „жид”, І заступила йо¬ 
го в російській світській мові церковним словом „єврей1*. 

Так старе церковне слово „є в р е й” стало в росій¬ 
ській мові світським, а слово „жид ніби перестали вжи¬ 
вати, немов би воно було якимсь „табу”, — на цій підставі, 
що воно, мовляв, було „лайливим” словом. Слово „єврей” 
ь сенсі світського слова фактично є російським словом, 
бо в українській мові в світському вжитку такого слова 
ніколи не було, 

І так ось російська „прогресивна” преса почала на- 
гінку й на українське слово „жид” в українській мові. 

Року 18бЬго російська „прогресивна” інтелігенція 
почала протестувати проти того, що в українському жур¬ 
налі „Основа” (в Петербурзі) вживалося слово „жид” (не 
„єврей”), і редакція цього журналу мусіла тоді (1861 р.) 
вияснювати російській „прогресивній” Інтелігенції, що в 
українській мові слово „жид” лайливого значення ніко¬ 
ли не мало й не має. 

Цю заяву „Основи”, звичайно, підтримував і Т. Шев¬ 
ченко, який був у близьких зв'язках з редакцією цього 
журналу, а в своїх творах вживав слово „жид”, а не 
„єврей”. 

Коли шляхом большевицької революції в жовтні 1917 
р. царсько-російську імперію перемінили в комуністичну 
державу, совєтська влада заборонила українцям вжива¬ 
ти слово „жид”, а на його місце з мови російської ввела 
слово „єврей”. 

Совєт Народніх Комісарів під проводом В- Леніна 
9 серпня 1918 р. видав „указ”, яким він наказав орга¬ 
нам совєтської влади „гтрнміннтн рішучі засоби для то¬ 
го, щоб з корінням вирвати антисемітський рух”. А до ка¬ 
тегорії антисемітських виступів в Україні під совєтською 
владою також зараховували вживання слова жид. 



Жизнь, арх. — 1. життя (ст. сл. жизнь; пор. ст. сл. 
животь; 2. територія володаря і маєток узагалі. 

Це друге значення цього слова засвідчене в Слові 
о п. 1* 1187 р.: Наводити поганих на жизнь Есеславлю, 35. 

Жилавий, жйлпстин ■— 1. мускулистий, твердий, силь¬ 
ний; 2. суворий (строгий). У цьому другісному значенні 
в деяких місцевостях С.У. це слово вживають для озна¬ 
чення першого тижня Великого Посту: „Жилавий Тиж¬ 
день”» — цебто найтяжчі їй час ношення. Г так, кажуть: 
„Жилапий понеділок11, „Жиламий вівторок” і т.д. 

1}У жилавий понеділок, як попоїсти редьки з цибу¬ 
лею ..О. Вишня, II, 13. 

Походження ст, сл, слова жила, означало жилу, 
м'исня (мускула) її силу взагалі, темне. Дехто пов’язує 
його корінь (жн-) з праіндоевр, пор, лнт. £І1а 
(нитка) ї £Т$1а (жила). Є й такс припущення, що корінь 
цього слова (жи-) означає те саме, що жн- в ст. сл. діє¬ 
слові жити (жити). 

Звичайно, є ще й Інші гіпотези. 

Жир, літ, — здобич хижих тварин: походить Із ст. сл. 
жир'ь — паша (трава п кормові рослини для тварин); па¬ 
совисько (пасовище). 

В укр. літ. мові 1. ж и р — здобич м'ясоїдних тварин 
(Напр„ кажуть: „Кинули ного вовкам на жир”); 2. жир 
— товщі: сало (солонина), масло, олій. (Жир у Сх. 
Укр., товщ у 3. Укр), Укр. иародньо-розговїрне жир 
’— роскіш» добро, багатство, І так, напр., кажуть: „З жи¬ 
ру люди біснуються”. Перше (ст. глогь) значення слова 
жир у нас збереглося п дієслові жирувати (-їсти 
харч) головно в відношенні до риби („Риба вже жирує” 
— гониться за поживою), 

У пейпрптнпному (принизливому) значенні слова 
„жирувати” відноситься до визискувачів (експлуататорів). 
Кажуть, илпр,, „Вій на людській біді жирує”. Слово ж и р 
— всеслов'янське, і воно відоме в нас з давніх-давен. 

Див. Слово о гт. Т. 1187 р.: Погрузтт жир'ь во дісЬ Ка- 
яльї р-Ьньт. 22. 

У ст. сл. жирь корінь тон самий, що й у ст. сл. жьр%- 
ти* жр’Ьти* жьрьти. 

Див, жерти. 
Рос. жпр,; болг. жир; чеське 2Іг; п, яег. 
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Жирафа — камелопард: велика африканська твари¬ 
на, яка особливо відзначається надзвичайно довгою шиєю 
й дуже високими ногами, а кормиться вона листям. 

Слово походить від арабського хагавл, і є воно в 
усіх мовах індоевр. сім’ї. 

Жирний ч— масний. 
У 3. Укр. замість жирний (масний) кажуть товс¬ 

тий, а в деяких західньоукр, говірках (напр., на Волині) 
защепилосл слово тлустий — з польського Гїизіу. 

Удавннну слово жирний вживалося в нас замість 
слова роскішний. 

(Див, „Жиргш времена" в Слові о п, І. 1187 р.). 
Уживали його також замість слова великий. 
Слово о п. І. 1187 р.; Печаль жирна тече ередь Земли 

Рускьіи. 20. 
Див. ж и р. 

Жити — бути живим (із ст. сл. жити). Корінь цього 
слова (жи-) той самий, що в інших мовах праіндоевр. 
сім'ї. Пор. лит еумаз (живий). У цьому слові праіндо- 
евр. д (ґ) на слов'янському грунті перейшло п ж (і). (Та¬ 
кож йор. санскритське ]ЇуаіІ —- він живе). 

У Сх. Укр. кажуть: я живу, а в Зах. Укр. я жига 
(із ст. сл. гідо). 

В укр. народньо-розговірній мові слово жити збе¬ 
регло своє другісне старе значення: мешкати. 

У нас удавннну часом уживали слово живу в зна¬ 
ченні мешкаю, а жию — в значенні кормлюся. 

Див. у Лекс. 1627. 468: На кедрах*ь живєтт>, ду- 
ХОМТз Ж И ЄТ Т>. 

Житіє, арх. — життєпис (біографія), від ст. сл. жи¬ 
тіє; п. я^оі (у значенні слова життєпис). Наголос 
у цьому слові колись був не на є, а на и. Див. Лекс. 1627 
р, 362: жйтіє. 

У нас в агіографії (описі життя Святих) відомий цей 
архаїзм: Житія Святих. 

Жйтка, діял. — життя. Це слово є в деяких говірках 
на Київщині. П укр. літер, мові воно не вживається. 

Жито — головний рід зерна для хліба, походить від 
ст. сл. ж й т о. Слово це є в усіх слов'янських мовах, Бргак- 
кер (Біочгп. еіутоі. ^егука роїнкіе^о) виводить це слово 
від праслов. жити. 
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У нас колись просо називали пирожитом, 
Лекс. 1596. 24: Пьірожито. 
Лекс. 1627, 199: Пьіро — жито або просо. 
Житниця — місце для зберігання жита. 
У суч, укр. літер, мові житницею називають та¬ 

ку область, що постачає всяке збіжжя всій країні, або та¬ 
ку країну, що постачає збіжжя іншим країнам. 

На півночі Росії „ж її т о \Г звуть ячмінь. 
Житомир, -ра — головне місто СхІдньої Волині, Дав¬ 

ній переказ подає, що м. Житомир був заснований у по¬ 
ловині ЇХ віку, а заснував його на березі річки Тата рев а 
радник київських князів, Аскольда й Дира, боярин Жито¬ 
мир, і від цього пішла й назва міста. В актах м. Житомир 
уперше згадується року ]24()-го. 

Життя - - процес біологічного іспушшть Цей укр. 
іменник утворений з укр, дієслова жити (не від ст, сл. 
житіє) — на зразок: жати — жаття, пштп -- шиття, пи¬ 
ти — пиття, бити -— биття, МИТИ “ миття, вити — виття, 
лити — лиття, знати — знаття. 

Укр, слово життя тепер заступає нам всі три ст. 
слов, його синоніми — животі., житіє, жизнь, які згодом 
почали були відрізнятися одне від одного своїми семан¬ 
тичними нюансами, Налр., житіє могло означати й біо¬ 
графію, Ж И В О Т ’— життя людини взагалі, жизнь — спе¬ 
цифічно життя даної особи. 

Див. у Слові о п. ї. 1187 р.: Погибашеть жизнь. 
Жйчитн, місц. — бажати кому чого. 
Походження слова не вияснене. Брюкпер (81. еІ. у р,) 

каже, що це слово походить з того самого пня, що й сло¬ 
во жити, (Див, жпвот, жити), Укр, літературне зичи¬ 
ти (так у С. Укр.), а в Зах. Укр. (Галичина, Волинь і ін.) 
ж й ч и т и (чи не з п, яусгус?). 

Жінка — людина жіночої статі. 
Слово жінка завжди означало в нас, і досі означає, 

не тільки особу жіночої статі, але й також замужнто особу 
жіночої статі. 

Ллє паша інтелігенція тепер почала заступати цс сло¬ 
во в його другому значенні словом дружина (замуж- 
ня жінка). 

У старій нашій літературній мові чоловік називав 
свою жінку словом су пруга, а вона його звала словом 
с у п р у г — із ст. сл. супруг-ь (зпргр§а, зоргріть). 
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Жіночий — притаманний (прикметний, властивий) 
жінці. Його ст. слав, відповідник жсньскь зберігся (у 
своїй здовженій формі) в усіх слов'янських мовах, а в нас 
він вийшов з ужитку. 

Пор. тт. кеіЇБкі. рос. женский, бол. жекскн, ч. яепзку. 
У нас цей старий прикметник вийшов з ужитку. 
Див. же на. 

Жлуктати* діял. — багато пити, пити жадібно. Слово 
звуконаслідувальн. пох. Сюди й жлукто — діжка для 
зоління білизни, без дна, — вона жлукче в себе воду. 
Жлукто —- видовбана суцільна кадка. Литовське йііикіаз. 
Часте на Полт. Й Київщині. 

'Жмурити приплющувати очі; рос. щурить (глаза); 
польське ітнчійуг (оеху). 

Народня гра „в жмурки” (в „піджмурки”) — гра „в 
хованку”, 

Лекс. 1027. 228: См'Ьжаю -- зажмураю, замружую, 
мружу око. 

Жниво -— те, що зібране в жнива; жнива — час 
збору збіжжя. 

Лекс. 1627 р, 63: „Жатва — жниво. Жатель — жнець”. 
64. 

Лекс. 1596. 13: Жптва — жнива — жнець. 

У рОС. МОВІ ЖНИВО ОЗНачае СтерНЮ (ПОЛ. 5СЇЄГГЇ). 

Корінь слова жниво той самий, що н у слові жа¬ 
ти — ст. сл. жятї жятва 

Походження слова не вияснене. 

У ст. сл. мові є слово жяти (хеіі) —- жати, збирати 
збіжжя і також слово жяти (2$іі) -— стискати. 

Пор, укр. вижимати мокру одежу, хуста після прання. 
Рос. ежимать — стискати; польське и/ухутас. 

Преображенський пробує обидва ці слова виводити 
від спільного лрашдоевром. шгя, і думає, що був ним 
пень — як ось у гр, £ето -— л повний; у мене є бага¬ 
то (чогось)- (Див. Преобр. ,,3тнм, сл. рус. лзьїка). 

Жовнір, мїсц.— вояк, солдат; ст. укр. воїн. Ужива¬ 
ється тільки в Галичині; походить воно з польськ. гоЬ 
ПІ6Г2, що є польською версією німецькою 8 б 1 сі п є г, 
що означає вояка, який служить за гроші. 
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Нїм. ЗоМ походить під назви ст. франть монети зоЬ 
(1 е. 

Лекс 1627 р. 25: „Вони - - рицер, жолн-Ьр". „Воин- 
стпо — жолніірство, войско”. 

Лекс. 1596. об: Вони *— жолігЬр. Воннстгао — жол- 
перство. 

Лекс 1596. 29: Стратиг — жолн'Ьр. 

„Жовта преса” — це назва крикливої, не все правди¬ 
вої преси. Вираз постав в Америці наприкінці XIX віку, 
Мью мор кепка газета ,,ТОЧ>г1с1*\ щоб приманити більше 
передплатників, стала містити на першім сторінці дитину 
в жовтій сорочці, а під нею давати різні сенсаційні нісе¬ 
нітниці, люблені народом. Це перехопили п інші часописи, 
і так постав вираз ,,жовта преса*1 - - преса неповажна. 

Жовтачка, жовтяниця — т. зп. „жовта недуга”, що 
постає внаслідок захворювання печінки. 

Лекс. 1627. 414: їктер — жолтяница, хороба жолтая. 
Хоч слово жовтачка в нас поширене більше за 

слово жовтяниця, але це друге слово є своє; похо¬ 
дить воно із ст, сл, жлізтіїница. 

Жовтачка — це слово новіше. Пор. п. йоЙасгка; 
рос, желтйха, 

Ст. сл. жлгьтпица походить від ст. сл. жл*ьгь (жельгь) 
— жовтий; під цього також і ст. сл. желі^ть — жовч. 

Ній. £ЄІЬе — жовтий, лит. еейаз — ясножовтий, 
пруське £еЗа -— жовтини, і т.д. разом свідчать, гцо ко* 
рінне ж в ст. сл. жл-ьть походить з праіндоевр, £ (ґ). 

Жовтень — назва десятого місяця в році; назва по¬ 
ходить під того, що в Україні в тому місяці листя на де¬ 
ревах жовкне, Ст, сл. октябрь з гр, окїоЬгіоз (лат. Ос- 
ІоЬєг). 

Була також ст. сл. його форма октоврь. 
Рос. октябрь, поль. рахгїгіегпік. 
Лекс. 1627 р. Я=>2: „Архієрсггь Плздііршік'ь нмя ок- 

тов(ру) м Ьсяцу по кппрску". 

Жовтий, див. жовтачка. 

Жодний, жоден — ні один, піхто з нас, з вас, з них. 
Походить із ст. сл. ниже єдьїгь, ниже єдині) — ані 

один. 
Ст. польське пі йасіеп, рос, ни один. 
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Поставлене Брюкнером питання чи слово жаден (жад¬ 
ний) в укр. мові є словом польського походження, далі 
залишається відкритим. 

Жадного з людей, Катнх. 1645 р. 366. 

Жлдннмь сиособом'ь, Катнх. 3645 р, 426. 

Жолудок — шлунок; ст. сл. жслуд'ЬК'ь (геїосі'ьк'ь). 
Слово походить від ст. сл. желудь (геї^сїь), тому що жо¬ 
лудок формою подібний до жолуді. Корінь у цьому ст. 
сл. слові походить з праіндоевр. д (г)і пор, лит — 
жолудь, 

Лекс. 1627. 458: Стомах — жолудок. 
Лекс. 1627 р. 66: „Живот — жолудок”. 
Лекс, 1627. 258: Трибух ■—- жолудок, живот, брух. 
Лекс. 1627, 424: З л твердії лость в жолудку. 
Жона, ?і|іх. — жінка. Походження — дми. ж е н а. 
Жена й жпгтя —- порів. женити й жонатий. 
Польське копа (дружина) п мові Інтелігенції насту¬ 

пають словом таїхопка. Слово яопа в значенні особи жі¬ 
ночої статі в п, мов! є архаїзмом; тепер кажуть коЬіеГа, 
піеу/іазіа. 

Жорно, жорна — великий круглий камінь, пристро¬ 
єний для мелення зерна вдома (не в млині), 

Ст. сл, слово тільки в множинній формі: жріаньт, 
жрьньї. Ця стара форма збереглася І в укр. мові: жорна, 

Лекс, 1627 р. 65: „Жернов — жорна або млинньїй 
камень, ручний мльїн”, 

Лекс, 1596. 126: Жернов ослій —- камкиь мльїнньтй. 
Рос. жернов; п. гата. 
У цьому слов, слові ж походить з давнього індоевр. 

£ (г); пор. лит, діток - - ручний млин, 
Жорстбкий — немилосердний (із ст, сл, жестокт,)- 

Рос, жестокий; серб, жесток; пол. і чеське окгпіпу. 
Слово о п. 1. П87 р.: Вь жсстотд'Ьм'ь харалузіз. 26, 
Слово о п, ї. 1187 р.: Утру раньт на жесттоігЬм-ь єго 

гЬл’Ь. 38, 
Усі досьогочпснї гіпотези про походження цього сло¬ 

ва М. Фасмер уважає за непевні. На ного думку, похо¬ 
дження цього слова темне. (М, Уавтег, НиззіксЬев Еіуто* 
ІодззсЬез ЧУбгіегЬисЬ, 1953), 

Жукй або жуковини — так звалися вбиті на зворо¬ 
ті в оправу стародавньої книги цвяхи з головками, щоб 
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на них лежала книга й не псувалася. Жуки роОили мідні 
чи бляшані, або й окладали роги книги міддго чи бляхою. 

Жупан, арх. — довга чоловіча одежа, „капота" (не¬ 
мов би довга сорочка), підперезана поясом і прикрита 
кунтушем* 

Походить з пол. гирал, а це — з італ, ^іиЬЬопе (Ешр- 
роле), що означає жакета н камізельку. 

Шукати джерела слова жупан у тюркських мовах 
немає підстави* 

Журавель — велика пташка, тієї самої породи, що й 
боцгон (лелека). Ст* сл. жерань; його корінне ж походить 
від праіндоевроп. д (г); про це свідчать ті відповідники 
цього слова, що наявні в мовах індоевроп, сім'ї; гр. §ега- 
пой, лпт. £огує, лат. дгиз. 

Рос. журавль, бол. жерлм, гт. хбгаздч 
Журавель — пристрій для витягання води з криниці: 

довгий масивний дрюк, своїм центром при кріплений до 
верха великого стовпа; до одного (того кїгтця прикріпле¬ 
на жердка (тичка) з дерев'яним відром, а з протилежно¬ 
го кінця дрюка прив'язаний тяжкий камінь, який тягне 
дрюка вдолину, і таким чином витягає з криниці відро 
з водою* (Пор* арабське аі касЗаз -— „журавель при кри¬ 
ниці”). 
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з 
З — десята буква української азбуки. У ц. сл* азбуці 

ця буква зветься „земля”, п її цифро не значення 7* 
У ц* сл. азбуці були тс буква „зіло” (дуже, сильно)* 

Цифрове значення 6. З буквою з і л о писалися тільки 
деякі слова, і те зіло вимовлялося як „дзм; напр., зеле¬ 
ний, зі.ло, звезла. 

Слово зіло вимовлялося в українських пам'ятках 
„зіло”, а в російських „зело”. 

Року 1708-го, при встановленні т. зв. „граждансько¬ 
го письма”, Петро Г викинув з неї ст. слов, букву зіло. 

За — прийменник, що має такі значення: 
1* Визначає положення за кіш, напр*: „Він стоїть за 

мною11 {у мене за плечима). 
Пор* у Слові о п. 1* Ш87 р.: За Сулою* 

2. Уживається в значенні „замість1'* Напр.: „Я буду 
відповідати за нього” (замість нього), 

3. Ставиться після дієслів уважати, чи мати ко¬ 
го або що за ,, * (кого чи що), Напр.: „Він увважає (має) 
мене за свого друга1'* 

4. Стоїть після такого дієслова, що визначає дію на 
чиюсь користь, напр,: „Немає кому впом'янутися за мене”* 

буду голосувати за ним”* 
Неправильно кажуть: „Я йду за водою”* Правильно: 

„Я йду по тюду”* 

За — частка, що приставлена до прикметників, при¬ 
слівників і дієслів. 

І* При прикметниках вона побільшує їхню якість; 
напр* великий ■— завеликий (надто великий); малий — 
замалий (надто малий)* 

2. При прислівниках вона побільшує або обегавин- 
ність (напр.: темно —■ затемно; зимно — зазимно), або 
побільшує дію, до якої даний прислівник відноситься 
(напр.: він дав забагато; вони бігли заскоро)* 
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З* При дієсловах вона а) виражає доконаніеть дії 
(напр.: кінчати — закінчити; мести — замести) і б) та* 
кож модифікує значення дієслів (напр.: нести — занести 
(кудись); брати — забрати (з собою); лляти — залляти 
(щось водою, щоб погасити); скочити — заскочити (ко¬ 
гось несподіванкою); бігти — забігти (кудись). 

Приклад приставлений з а до прислівника в Слові 
о п. І. 1187 р,: С заранія в пяток. 

Забавитися — забаритися, проволокти свій час дов¬ 
ше ніж треба чи можна. 

Ст. сл. м^дліітн; звідси ст. укр. медлнтн. 
Див. Лскс. 1596. 18: Медлю — забавляюся., 
СуЧ. рОС. МСЛЛИТІ». І ІОХОДЖСПІІЯ СТ. СЛ, МІ.ДЛЇІТИ не 

вияснене. 
Ст, сл. мешкати — (зволікати) залишилося в чеській 

мові тпєзкаїі (зволікати), а в суч, польській мові тільки 
в слові піе отіекгкас, що колись означало зробити щось 
без проволоки, а тепер означає „не занедбати”. 

В укр. мові забавитися в значенні „забаритися” 
походить з п. Ьатсіс зі§ — бавитися (розважатися); зво¬ 
лікати. 

Укр. баритися. (Пор, незабаром -— негайно), 
Укр. забаритися (спізнитися, проволокти час) 

також колись означало тільки бавитися, гратися, розва¬ 
жатися. 

Старе наше слово баритися в значенні бавитися 
(розважатися), гратися збереглося в деяких наших го¬ 
ворах. Напр., на Волині кажуть: „Дитина б а в и т ь с я”, 
і також „Дитина бариться” (бавиться, грається). 

Забавка -— розривна, розвага. У переносному значен¬ 
ні: легка робота. 

Лекс. 1590. 216: Уиражиепїє — забавка. 
Забавка також означає таку річ, якою діти забав¬ 

ляються (бавляться). 
Слово забавка походить від забавити, а цс — від 

бавити, значення якого в нас звузилося до няньчення: 
бавити дитину. 

Походження слова бавити (п. Ьалуіс, ч, Ьа^ії) не 
можна вважати за вияснене. 

Брюктгерове твердження, що воно, мовляв, походить 
від ст. сл. бьіти (бути) не видається переконливим. 
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Про це свідчать такі слова, як ст. сл. и з -ба вити 
(визволити), укр. до-бавити (додати; рос. на-бавить), 
укр. роз-бавити (розвести що водою чи іншою рідиною). 

Заблудйти — збитися з дороги. 
Корінь слова той самий, що Й слова блуд; ст. сл. 

б л у д із (ЬІрсІ'ь}; п. Ьї^б. 
Слово праслов’янське і лраіндосвр. Пор. нім. Ьііпб — 

сліпий; англ. Ьіипсіег— помилка; лит. Ьіапбаз — сплячка. 
Ст. сл. блудим ца означає продажпю полію, Пор. 

євангельське „блудний син”. 
В старих українських повір’ях, що збереглися по на* 

ші часи, блуд означає злу силу, яка чіпляється людини 
в дорозі, щоб збити її зо шляху. Звідси народній вираз 
„блуд чіпляється”. 

„Заблудитися в трьох соснах” — помилятися в прос¬ 
тих речах. Є багато казок про недоумків, а серед них і 
переказ про таких, що заблудилися в трьох соснах. Ви¬ 
раз із рос. оповідань про „пошехонців”. 

Забобон — страх, що спричинений повір’ям мїтоло- 
гічного характеру. Старе слово було в нас суев'ЬрІє; п. 
суч. рггєзасі. Слово забобон (і то тільки в множинній 
формі) засвідчене тільки в наших пізніших писаних па¬ 
м’ятках. 

Ворожками бавяться н забобони чинять». Катих. 1645 
рік, 916. 

Лекс. 1627. 213: Самоволная служба — забобонні. 
Слово забобон у чехів збереглося в своїй первіс¬ 

ній формі, цебто без приставленого з а а форма його 
в них тільки множинна: ЬоЬопкі. У поляків воно зберег¬ 
лося в своїй пізнішій формі, цебто з приставленим га-т 
а наявне воно в них в однинній та множинній формах: 
гаЬоЬол, яаЬоЬбпу. 

Чи забобон походить від нім. Рорапг (страхопуд), 
чи від польського ЬоЬо (страхопуд), чи може ні від од¬ 
ного, ні від другого, — це питання на яке однозгідної 
відповіді дослідників не маємо. 

Забороло, арх. ■— оборонна стіна-огорожа укріпле¬ 
ної місцевості. Тому що з а - тут приставлене, ст. сл. пнем 
цього слова є б р а - (пор. чеське Ьгасіїо і п. Ьгогїїо). За¬ 
гально панує така думка, що слово походить від ст. сл. 
Ьгаіі бє (боротися). Ст. сл. забрало. 
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Слово о п. І. 1187 р.: їпьіша бо градоміз забрала* 22. 
Слово о п. І, 1187 р.: Ярославна рано плачеть вь Пу¬ 

тивлі» на забралі 
Забрало — паркан, обламок, сгЬна. Лекс. 1627. 71, 
Старе східїіьослов, з а бороло віддзеркалене в суч. 

рос. забор (огорожа). 
В укр. мові слово забороло зберігається живим 

в поширеному значенні. Напр,, говорять про з а б о ро л о 
Європи, забороло (п, ргг.есїлґшгяс) християнства і т. ін. 

Заборона - ^ наказ, яким не дозволяється робити чо¬ 
го. 

Ст, сл. в'ьзбраненіє; п. гаЬгопіепіе, лакаг; бодг, за- 
бренене і серб, забрана; ч, гаЬгапа, гароуесГ; рос. воспре- 
щенне. 

Лекс. Ь596. б: Возбраненіє —- забороненьє. Возбра- 
няю —- забороняю, 

Ст. сл. ігьзбрлнеиіє від сьзбранити, а це від бранити 
— боронити. 

Пор. фр. сіеїєпсіге — боронити, обороняти, захищати 
і також забороняти (лат. ргоЬіЬєге). 

Забувати — не могти пригадати собі чого; це є Іте¬ 
ратив (повторна форма) слова забути. Ст, сл, заби¬ 
ти; ітерат. забивати. 

Слово о п. І. 1187 р.: Забьт чти и живота. 
Слово це зложене: за - і бьгть — (бути), подібно, 

як І ст. сл, добьтть (до-5 бьтть) добути (значить: здобу¬ 
ти); звідси ст. сл. добтйча (Пор, укр. здобич, — слово, в 
якому віддзеркалюється старе бьтти — бути). 

Вог завжди будучій. Кптех, 1645 р. 4. 

Запала — щось зайве, що перешкоджає нам. 
Ч, гауасіа; гт. 7в%уас1а; б. прЬгттчіка (перепона); серб, 

прспрекп; рос. іюмехл. 
Слово не в ппелгшх пам'ятках ст.*церк.-слов, мови не 

засвідчене, його немає в деяких слов. мовах, — напр., у 
мові російській. Слово це складене: за - — вада. 

Слово вада в нас тепер визначає хибу (рос. недо¬ 
статок), Нлпр., у нас кажуть: „Нема чоловіка без вади1*. 
Це значить, що немає людини без х н б и. 

В а д а -— слово праслов, його пень (вад*) виражає 
цю ж ідею (дисгармонії, конфлікту, суперечності) і в ін¬ 
ших мовах —- пор. ст.-церк.-слов. вадити — обвину- 
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яачувати), що й споріднені з ним пні в деяких мовах ін- 
доевр. сім'ї: нплр., староіндійське уагіаз — дискусія, супе¬ 
речка; лнт* тсаШаз — спір. 

Від слова завада походить наше заважати. Ди¬ 
вись Лекс* 1627. 160: Шкоджу, заважаю. 

Заважаю — перешкаджую, Лекс. 1627. 74. 

Завдаток, літ. — виплачена наперед частина суми 
грошей на рахунок пізнішої купівлі чого. 

Вставне в у цьому слові появилося на грунті схїдньо- 
укр. говорів, -— подібно, як і в слові хвороба. У захід- 
ньоукр. гонорах пні цих слів збереглися в своїх оригіналь¬ 
них Офаіідшшх) ст* укр. формах: задаток, хороба* Слово 
задаток -- загальнослов'янське, і шию складене: за- 
+ дати. 

У нас кажуть: „Добре слово стоїть за завдаток”. 
Слово „завдаток” згодом набуло собі також і аб¬ 

страктного значення* 
Див, Катих. 1645 р* 47: Да>ть задаток^ Духа в серд- 

цахь «31114X1?. 

Завертати — повертати кого або що назад. 
Слово о гп І 1 387 р.: Игорь плькьт заиорочаєт. 
Ст* укр. заворочати (нор. суч. рос* з а в о р а - 

чивать) у нашій суч. мові не збереглося. 

Слово завертати складене: за + вертати. Пень 
слова вертати (цебто в е р -) е видозміною пня в о р - ; 
як це в слові ворота (те, що вертиться, обертається 
кругом своєї осі). Ворота — це брама (анг* заіе). 

Звідси в Сх. Укр, ворина — тичка (жердка), що 
вживається для огорожі. (У Галичині а о р і н н и — жерд¬ 
ки для огорожі). 

Пені* в о р - І ного видозміна пер- належать до ря¬ 
ду таких праслов'янських видозмін одного й того самого 
пня: *вор- : *вер- : уврь- : "“ара- : *вро-* Лор. укр. вор¬ 
ота, вор-пна; укр* вер-тіти; за-вер-тка; ст.-церк. — за- 
врь-гЬтн (завертіти, закрутити); ст.-церю-слоп. врата 
(ворота, брама); п. \угаІа. 

Прасл. корінь *уог- (ст**церк.-слов, врата походить 
з прасл. *уог-іа) тотожній з пнем ст. лат. уогіі (я обер¬ 
нув), що з ходом часу змінився на усгіі* Лат. уег-іеге 
означає обертати кругом. 
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Це значить» що історія нашого слова завертати 
сягає праіндоевр. доби* У нас сім'я слів, іцо походять 
з кореня вор- (та ного видозміни вер-) дуже велика; 
ворота, іюрнпа, поворот, заворот, вороття, колбвороток, 
переворот, проворний, вертати, вертатися, верцюх, вере¬ 
тено, вертіти, вертітися, сперло, повернути, повертати, 
звернути, завернути, перевернути* Неправильно ка¬ 
жуть „вертати" в тих випадках, коли треба казати „вер¬ 
татися"* 

Правдиве значення слова „вертати" можна вияснити 
таким прикладом: „Недужий почав вертати (їжу на¬ 
зад)"* тобто, що вій став блювати* вомітунати. 

За місті, „перта ти домів" (так у говорах Галичини) 
правильно кажемо: вертатися додому. 

Завжди - - постійно, а „завше" —- З польського га^- 
52Є. 

Лскс. 1627* 190: Присію — завжди. 
Лскс. 1596. 8: Війну — завжди. 
Лекс. 1627 р. 35: „Всегда — завше". 
Лєкс* 1627 р. 38: „Вмну — всегда, всіїгдьі, завжди, 

уставйчне, вт> в'Ьки”. 

Алфавит 1626: „Завжди — всегда". КрсхІв. Алл 
Завжди то чнтшл. 97* 

Завжди — слово складене: за (=занадто) + вжди 
(=постиімо). 

Слово вжди (яке в нашій мові вже з давніх-давен 
не вживається) — всеслов'янське. Пор. сучасне чеське 
угсіу (завжди); старе польське хчгсіу, гатдгМу; бол, В'ьжда* 

Старословянський (І праслов.) пень цього слова 
(в-ьж-) праіндоевропейського походження* Він є прасло¬ 
в'янського видозміною того праішіоеврогт* пня, що за¬ 
свідченим (у різних своїх версіях) також і в інших мовах 
гтраіндоеип сім'ї. Пор* лит* \-ієа<їа (завжди) і латвійське 
уівагі, в яких уіз —■ віддзеркалює той самий праіндоевр. 
корінь, що також віддзеркалений в ст, сл. ві»жд-, який в 
пнем нашого слова зп-пжд-іт. Укр. народньо-розговірне 
з а в с іди, що означає завжди* походить із ст* укр* зл- 
всегди. Пор* ст* слон* всегда; рос. всегда; серб, евагда* 
У жодній іншій слов. мові, крім ст.-церю-слов’янської, не 
має слова прись» о, що означає вічно, завжди, а похо¬ 
дить від ст*-цсрк*~слов* прнсьшь, яке означає вічний* Ст*- 
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церк.-слов. перекладають у нас (у Богослужбових кни¬ 
гах) словом повсякчас. 

Завидець, арх. — завчена (завидуща) людина. 
Лекс. 1627. 45: Мокій — завидець. 
Слово завидець (народиьо-розг. завидько) похо¬ 

дить з дієслова завидувати (заздрити). Пор. у Т. 
Шевченка: „Не завидуй багатому”. У народн. приказці: 
„Багатому завидно, що в бідного голе тіло видно” [бо 
він обдертий]. 

Дієслово завидувати є ітеративом ст. сл. зави¬ 
ляти (заздрити}, що є складеним: за + видЯти (видіти = 
бачити). 

Пень ст. сл. видати — індоєвропейський. Пор. лат. 
лчсіеге —- видіти, бачити. - ^ 

Завій — тюрбан, чалма. (Наголовне вбрання мусуль¬ 
манських мужчин). 

Лекс. І 627 р. 422: КІидар - заной, ківЯр, капелюх. 
Завій — польське слово: гашоф Голову о б в и в а* 

ю ть, а не „завивають”. 

Завіса — заслона за Царськими Братами, — полотня¬ 
на па шнурах; гр. Каїареіазта. 

Це слово в укр. сучасній літерат. мові належить до 
церковної термінології: завіса. Поза сферою Церкви воно 
вже вважається за архаїзм. В укр. суч. мові його заступа¬ 
ють словом заслона. 

„Завіси” в нас — це пристрої, якими двері причепле¬ 
ні до одвірка. 

Нагне старе слово завіса (заслона) походить від 
аг. сл. завЯса. Пор. ст. сл. завЯсити — заслонити, напр., 
завісити (заслонити) вікно. 

Ст. сл. завЯспти — слово складене: за + вЯситн. 
Слово це є в усіх слов’янських мовах, але віддзеркалення 
його пня (вЯс-) досі не знайшли в інших мовах індоев- 
роп. сім’ї. 

Завіт, цєрк. — „умова”; гр. ОіаіЬеке; лат. Тезіатеп- 
£шп, 

Лексикон 1627 р. ст. 71: „Завіт — тестамент, то ест 
реч установлення, нарушеню не подлеглая”. 

Хоч в англійців Книги Старого й Нового Завітів 
звуться ОЗсі Теяїатепї: ашЗ N0^ Тезіатепі: (з лат. Тезіа- 
тепїит), але гр. БіаЙіеке (коли Йдеться про саму сут- 



иість його біблійного значення) вони означують назвою 
Согепапі; (з лат. сопуепіит: умова, договір, зговорення, 
домовлений). Це тому, що лат. слово іезїатепіит озна¬ 
чає тестамент (ст. сл. завіьіцашє), цебто передсмерт¬ 
ну „останню волго” людшш. Грецьке ж сїІаїЬекє означав 
умову, договір, лат. сопУвпШт (звідси англ. біблій¬ 
не С^епапі), ст.-цсрк.-слов. завкгь, укр. арх. завіт. 
Поза сферою нашої церковної термінології старе наше 
слово завіт фігуратипно вживається як синонім слів 
принцип, максима. Ст. укр. прикметник завітній 
поза сферою церковної термінології також уживається 
спільно з такими абстрактними словами, як: ідея, ідеал, 
душа, мрія, І означає: вптужений, пнплеклннй, виноше¬ 
ний в дуітгї і т.д. 

Завтра — на другий день. 
Лекс. 1627. 275: Утр'Ь — завтра. 
Слово сучасне укр. літерат. завтра постало з двох 

слів: за і староукр, слова утро (ранок). 
Стара укр. фраза „за утра” (пор. суч. укр. „за дня” 

=удень) стягнулася в одне слово — заутра, що зго¬ 
дом почало звучати завтра. Староукр. слово утро 
має свої відповідники в багатьох слов. мовах: болг. утро; 
рос. утро; серб, ^утро; чеське ]Нго; п. диіго. 

„Завтра”. — У ст.-церк.-слов. мові поруч „за утра” 
є „за устрл”; в македонській мові наявне застра. У п. 
мові ХУ-ХУЇЇ пв. іноді вживали слово їпзЬггеізгу замість 
Іігігге^згу. Тому цей факт пов'язують з такмьми словами, 
як: лит. аизіі (світати), Індійське изга (світанок), гр. оигоп 
(ранок) і т.д„ Брюкнер (5Ї. еС і. р.), робить такий висно¬ 
вок, що ст. сл. слово утро походить з ттрасл. изіго, яко¬ 
го Історія своїм початком сягає в праіндоевр. добу. 

Заятрак, ярх. — сніданок. 
Слово о іт. І. 1187 р.: Избивая гуси и лебеди завтро- 

ку. 41, 
Слово походить від ст. сл. за утра; звідси: завтра, 

а з цього заятрак, цебто вранішє споживання харчу. 

ЗаптрІїмпІй той, що має бути завтра, 
Лскс. 1627. 275: ЗпутрмІЙ — завтрашній (день). 
Слово походить від суч. укр. завтра. 
Див. завтра. 
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Завулок — вузька бічна вуличка, звичайно без пихо 
ту В КІНЦІ. 

Лск'с. 1627. 277: Халуга — улиця, заплутя, зпулок. 
Дослівне значення: та доріжка між будівлями, що 

знаходиться за вулицею. 
Основне питання щодо генези цього слова — це пи¬ 

тання походження її першого значення ст. сл (і ст. укр.) 
слова улица, до якого на укр. грунті додали проте¬ 
тичне в. 

Твердження Брюкнера (яке досі ще не було піддане 
під сумнів), що ст. сл. улица походить від слова „уль11, 
і спочатку означало двері, пе можна вважати за об- 
ословапе ані фактами з мов Іилоевр. сім1! взагалі, амі да¬ 
ними з мов слов'янської групи зокрема. 

Запулбн, бїбл. ■ д. євр. Ееуціип. Кп, Буття 60.29 20: 
1РІ завагітніла Лея та й уродила Якову сина. І промовила 
Лея: ?1Обдарував мене Бог добрим подарунком, — цим 
разом замешкає (їіг’ЬеІепі) в мене мій чоловік, бо я по¬ 
родила йому шестеро синів”. І кликнула ймення йому 
Зевулун”. Д. євр. 2еуішт — мешкати. 

Завше — завжди, слово це — польське: гашзге; по¬ 
стало ЯК скорочення стягненого Ш Ш52Є£(Іу. (Ст. укр. бу¬ 
ло за в с е г д а). 

Ангелове на Небесах завше видят обличе Отца моє- 
го. Кптгтх. 1645 р. 86. 

О собі} завше слова Хрістовіл мовять. Катих. 1645 р. 
766. 

Завше млєгь білім. Катпх. 1645 р. 45. 
Іисус завше зь Отцемь бьілт>, Катих. 1645 р. 23. 
Загадка — неясне окреслення кого-чого, що його 

назву пропонують даному слухачеві відгадати, 
Лекс. 1627 р, 41: „Загадка, — трудное а хитроє пн- 

таньє”. 
Лекс. 1596. 96: Загадка — трудное а хитроє пі'ітаньє. 
Лекс. НІ27. 187: Гаданіє, загадка. 
Ст, сл. загадта; п. гадасіка; ч. гАЬагіа, роЬабка: б. 

гадка, пгпішен; серб, загоіктка. 
Ст. сл. слово загальна складене: за -Т гад'ька; пень 

другого слова той самий, що й у ст. слов. гадати. Пень 
цього слова (Ьа<і-, £ад-) є наявний у всіх слов'ян, мо¬ 
вах. 
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Перше Її основне значення укр. г а лати — думати; 
друге й другіснс значення його — ворожити. Напр., „га¬ 
дати на картах”. Хоч у польській мові £агїас означає ба¬ 
лакати, говорити, але п. гадасіка свідчить, що в польській 
мові §ас!ас колись також означало й гадати. А втім, 
у деяких польських говорах слово £ а сік а й тепер озна¬ 
чає думк у* 

У слові гадати пень £асЗ-, гад-, праслов'янський, йо¬ 
го праїидоевр. походження віддзеркалене в деяких сло¬ 
вах інших мов індоевр. сім’ї, 

Пор, нім. Сесіапке — думка; ст. нім. £ейап — говори¬ 
ти (висловлювати думки); те саме н готське і*НЬап; лит, 
хасЗсіі (з :і£асЗсіі) — обіцяти. 

ЗагалміооАоїбязкотгії - конечно обов'язковий для 
загалу, для всіх. І Іппр.. загальнообов'язковий правопис. 

Ті слова, що складаються з прислівника загально 
І) прикметника, належать до найновіших надбань нашої 
мови; слів цього типу в нас уже багато: загальнолюд¬ 
ський, загальнозрозумілий, загальновизнаний, загально¬ 
прийнятий і т.д. 

В Укр. Слов. Грїітчснка (1309 р.) немає складених 
слів цього типу, 

Присл. загально поход, від прикм. загальний, 
а той — від Іменника загал, який є укр. відповідником 
ПОЛЬСЬКОГО 0£0Ї (колись писали 0£иї). У російській мові 
помає відповідника нашого слова загал. На російське 
його перекладають словами: все, целость, общая сумма. 

Походження нашого загал (якого в інших мовах 
немає) таке ж неясне, як і польського о^оі 

Заглядати — дивитися крізь вікно, чи який отвір в 
нутро будинку. 

Лекс. 1С27, 188: Прншгцаю — заглядаю. Приничу — 
заглядую. 

У старо-иерк.-слов'янських писаних пам'ятках (з X- 
XI шь) цс слово че засвідчене. 

Волг. погледувам, глодам; серб, загледатн; ч. гаЬІе- 
гїаіі; ть га^ілсіас. 

Слово заглядатіг складається з двох компонентів: 
за і глядатп. 

Ст. сл. глядіть глпдатн (£Іегіаіі). 
Ст. укр. глядати збереглося в укр. говорах. 
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В укр. мові літературній воно збереглося в складених 
словах, як ось: під-глядати, на-глядати, споглядати, в-гля- 
датн, по-глядатн (звідси по-гляд), з-глядатися. 

Із староукр. глядіти (дивитися) зберігся Імператив: 
„Гляди ж!" („Дивися ж!”) — у значенні: Уважай жеі 

Слово глядіти тепер означає шукати, У цьому 
слові ст. сл. (і прасл.) пень §1§-- (в укр, вимові тля-) 
віддзеркалений в словах деяких інших мов Індоевроп, сі¬ 
м'ї. Пор. латв. £Іепз£, діепсїсі (бачити, шукати); ірлянд. 
іп£ІеппапІ — глядячий (шукаючий) слідів. 

В укр, народи, мові глядіти також означає пиль¬ 
нувати, доглядати; папр., глядіти дитину. 

ЗАГС — „Запись Актов Гражданского Состояния”, 
(Згідно з російського вимовою, читається ЗАГС). Це наз¬ 
ва соаєтської установи, в якій записують новонароджених 
дітей і шлюби. По-українському цю російську назву пе¬ 
реклали так: „Запис Актів Горожанського Стану”, 

Задержувати — затримувати. 
Лекс. 1627, 442: Задержуючій нодьт, 
Ст. сл, задрижати (його ітератив не засвідчений у 

пам’ятках); болг. задрьжават; серб, задржанатп; рос, за- 
держивать; ч. гасігйеуаіі; п. хаігяутутоас. 

Ст. сл, задрижати складене: за + дрижати. Видозмі¬ 
ни пня ст. сл. дрижати виражені в тих відповідниках цього 
слова, що наявні в суч. слов. мовах, включно з польською, 
пор. п. гїіегяес. (Слово сігіегзус, яке цитує М. Фасмер 
(КизізсЬєз Еіуто]о£І5сЬез \¥огіегЬисЬ) — неправильне). 

Уже саме те, що це слово з прачасів існує в усіх сло¬ 
в’янських мовах, дозволяє думати {за принципом само- 
зрозумілості), що ст, сл, дрижати походить з праіндоевр. 
пня. Конкретно за це, мабуть, може говорити зендське 
(авестське) сігахаііе (держить); може й ще гр. Ьгаззотаі 
(хватаю, обіймаю). Але дослідники нагромадили таки за¬ 
багато таких слів, в яких вони готові бачити Індоевроп, 
„прообраз” пня ст, сл, др'ьжати, -- напр., лат. іогііз (силь¬ 
ний), лит. сііггаз (ремінь) і т.д., не враховуючи такої мож¬ 
ливості^ що між ними певно є такі слова, що їхні пні є 
омонімами, не синонімами. 

Зад, -у — те місце, що протилежне передові (фрон¬ 
тові). Слово це, наявне в усіх слов. мовах, є словянським 
твором -— прасловом, 

Ст. сл, задт>, задь. 



Структура слова зад очевидна; воно складається 
з прийменника з а та суфікса -д, (ст. слов, -д*ь). Таким 
сяміїм способом (за допомогою ст* сл* суфікса -ді>) по- 
стали з прийменників такі ст* слов. слова: за-дь, по-дт> 
(під) с-по-дь (спід), на-д'ь. Загальноприйнятий погляд, 
що я цих словах суфіксь — дг є „свояком" гр* суфікса 
-сіоп (напр*, у гр. слові епйоп: еп-сіоп — всередину (в 
нутро), не каже нам, яка ідея становила собою значення 
того ст* сл* дт». А суфікс цей певно був колись самостій¬ 
ним словом, що визначало одне з понять про простір, 
як ось, напр,, у ст* сл. сьде; сь-де (що означає: ось де), 
туд'К (Ірсіе); і т*п. Пор. укр, ось-де, он-де, сю-дм, ку-ди, 
ту-ди. 

Старе наше слово з а д и и ц я (від слова зад) озна¬ 
чало спадщину. 

Ось приклад з „Руської Правди” Володимира Моно- 
маха: 

Аще оумреть смердг, то задниця князю. „Церковний 
устав” Володимира: Братья мли д'Ктн тяжтотьсл о задни- 
цю* 

Ст, укр* задьшічншаї означало наслідшіка, спадко¬ 
ємця. 

З цим старим значенням слова „заднії ця" пов’яза¬ 
не н старе значення прикметника задній. (Ст* слов. 
задьнь). 

Див* Слово о п. І. 1187 р.: Заднюю славу сами под^- 
лнмь. 27* 

Слово зад ок (здрібніла форма слова зад) аж до 
Х\7-го в* образно вживалося для визначення сукупності 
всіх прикмет персоиальїюсті, і так, фраза „га бу/є гай- 
кі** в поляків колись означала (в Біблії): „за самих себе". 
Але вже 1500-го року в поляків появилася фраза „гайек 
аІЬо гус”, в якій гайек (задок) означає „шкурні інтереси" 
людини* 

А далі вже появилося слово гайгієс — задок у зна¬ 
ченні розіайек тї£за, цебто послід (найгірша частина) 
мтя с а. 

Слово з а д, а також ного видозміни (з я д н її ц я, 
з а дон) почали набирати вульгарного значення* 

Див. народній приклад цього в Номиса, УП: „Голо¬ 
ва — кість, а з а д, вибачте - м'ясо. В голову цілують, 
а в зад б'ють"* 

63 



Результатом пересунення сліп зад, задпиця, за¬ 
док у сферу вульгарних слів у нас стало створення сло¬ 
ва задкувати, що основане на звичаї (який прийшов 
до Європи зо Сходу) йти задом наперед, коли „нижча” 
(соціально) особа підходила від кого „старшого” („пиж- 
чого"), совіяльним станом. 

Також у пейоративному (гіршому) значенні вжите 
слово задній в таких висловах: „Заднім числом 
зробити1' (цебто підписати чи зробити що несвоєчасно), 
„Задніми ходами ходити” (ходити потаємно з нечис¬ 
тими замірами); „задні думки” (скритІ, підступні за¬ 
міри). 

Задля -— для, в ім'я чого, арх, ради кого — чого. 
Уживання ж слова задля в значенні через — це 

польський вплив. Гіор. у Рудовича, 16: „Зненавиділи йо- 
сифа задля снів", (Повинно бути: через сни”), 

Заєдно, місц. — 1, разом; 2, постійно. 
Слово „заєдно” не літературне, У Галичині його ча¬ 

сом (але рідко) вживають замість слів разом, спіль¬ 
но, вкупі. На Наддніпрянщині (головно на Харківщи¬ 
ні) його деколи вживають замість слова постійно, 
завжди. 

Заєць — мала, сірошорсгна тваринка з сім'ї боязли¬ 
вих. Лат. сишсиїиз, 

Ст, сл. заяць (я — носове: гаі^сь); ст, укр. заяць. 
Слово всеслов'янське і праслов'янське: п. га^ас, ч. га- 

}іс і т.д. Корінь його — праіндоевр, Пор. лати, хаЦїіз, лит. 
гиіків, пруське газіпз. Праіндоевр. значення цього слова: 
скакун. 

Заживати, арх, — 1, уживати; 2, споживати; 3, заз¬ 
навати, 

„Добром мьгелн заживаю”. Лекс. 1627 р. 7. 
Сакраментові заживаєте. Катнх. 1645 р. 446, 
Лекс, 1627, 235: Добродійства заживаю, 
„Добродіств заживаючи”, Лекс, 1627 р, Передм. 
Заживаючи знак Єго в Церкви, Катнх. 1645 р, 

256. 
„Заживати” в значеннях зазнавати (иапр.т „зазнава¬ 

ти щастя”), вживати її споживати — це полонізм (з поль¬ 
ського яахуи^ас), що є імперативом слова гаяус: га-гус. 

Див. жити. 



Слово заживати в українській мові означає го¬ 
їтися (про рану: „рана заживи є”, цебто гоїться). 

Заздрість — зал гість. 
А што ум'Ьеш'ь, другого без заздростн научай, Катмх. 

1645 р. 80/ 
Лекс. 1627. 207, Завпсть, заздростк нпвнеть. 
Слово без вставного д: „Зазрост ущипливая”. Лекс. 

1627 р. Передм. 
Слово заздрість поход, від ст, укр. з аз др іти. 

Початкове значення його те саме, що й слова зави ді¬ 
ти, а це значить: побачити, завважити, запримітити. Це 
первісне й перше значення його збереглося в нас і досі. 

„Заздріла (побачила) роззяву на порозі”. {„Основа”, 
березень 1661 р.). 

„Заздрїла (побачила), що в дворі багато людей”. 
(З Константтюградіцтш. Грінч. СУМ). З Буковини — 
„Вони судять, як нас видять, не заздрівши (не загля¬ 
нувши) в груди". (Федьковнч. Твори, П, 1862). 

Наше слово заздрити походить із ст. укр. зазрі- 
ти, а це із ст. сл, зазрітпі* яке спочатку означало спогля¬ 
дати з-заду (за зр*Ьти); потім стало означати „дивитися 
зле”, споглядати з-під лоба; вкінці набрало значення за- 
шідушіти звідси заздрити, заздрість. 

Ясно, що сталося це за схожістю до мутації значення 
ст, сл. слова зашідКти (за віьтКтм: видіти з-заду, видіти 
зле* видіти з-під лоба), яке вкінці почало означати по¬ 
чуття ненависті до того, хто щасливішій; зн. почуття 
завнетї (від завидувати), цебто почуття заздрості. 

Пор. ч. гагГііі, гакігай —- завидувати, заздрити; пол. 
хагйгомсіс — заздрити, завидувати; гакігояе, га^ізс -— 
заздрість, зашість. 

Пень ст. слон, слова зр'Ьти — праіндоевр., і його по¬ 
чаткове значення пізнавати кого-що в ясності (тоді, ко¬ 
ли видно). 

Пор. лнт. йегеіі — сіяти, сяяти; албанське яіаг — во¬ 
гонь, світло. 

З пнем ст. сл. слова зрЬти в нас є багато слів: за- 
з{д)ріти, за-з(д)рнтн, за-з(д)рісний. за-з(д)рість, за¬ 
здрісно, зір, ст, укр. зер-кало (суч, дзеркало), зор-овий, 
по-зір, за-зирати, про-зорий, про-зірка, далеко-зорий, 
зорити (поет.: дивитися, оглядати зором), підо-зрївати, 
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під-знратн, по-зпрати, зиркати, зрячий, іге-зрячмй, зір¬ 
катий (народне: з великими очима), зіниця (із зрі-ниця) 
і т« ін. 

Заїдки — кінцева страва, десерт. 
Див. ї с т и. 
Зайцем їхати ■— потягом їхати без квитка (білета), і 

все боятися, як заїдеш, бо можуть тебе викрити й пока¬ 
рати. 

Закаблук, див. каблук. 

Заказувати, арх. -— забороняти. „Заказувати*1 в зна¬ 
ченні забороняти — цс польське слово: гакагуи/ас; гакаг 
— заборона, 

Лскс, 1596, 136: Загтр-Ьщаю — загрожую, заказую, 
Укр, заказувати означає замовляти. Налр, „ши¬ 

ти одяг на заказ" (на замовлення). 
Запалювати, арх, — гартувати. 
Слово о п. І. 1187 р,: Ваю храбрая сердца от? буєсти 

закалена. 26, 
Ст. укр, закалений (у Слові о л, І.) походить від 

ст. укр, за кали ти від к а ли ти (ст, сл. кал итп — ро¬ 
бити іцо твердим). 

Слово це є в усіх слов'янських мовах, І ноно найбіль¬ 
ше вживається в відношенні до заліза: ст. сл, калити же* 
л’Іяо; ч« каїіїї йеїояо. 

У нас це слово вже давно заступили словом гарту¬ 
вати (залізо), що походить з польського Ьагіоша£, а 
це останнє — з нім, Ьагіеп — робити твердим (пор, англ. 
)шг*Г Пгім. Іі:іИ ) тичрдш'ї- 

Здогад, що слоті к а я м г н с прагпдоїчір, походжею 
кя пїдсказується фактом його наявності в слов, мовах 
у далекому минулому н у більшості слов. мов нашого ча- 
су. 

Але чи пень сг, сл. слова калити той самий, що 
в словах закалець (глевкий шар під шкіркою то¬ 
го хліба, що добре не випечений), калюх (укр, народ. - 
розг, шлунок, вихідна кишка) і кал (пор, назву міста 
Каліш і Калуга та ріки Калка), — це питання. Відповідь 
на нього годі умотивувати. 

Те саме можна сказати й про питання, чи Індоевр, 
походження ст, сл. калити віддзеркалене в пнях таких 
слів, як лат. саііеге (бути твердошкірим) і гр. кеіеуз (го- 



рючим). Між тими мовознавцями, які не наслідують Мік- 
лошіча, що відмовився вияснювати походження цього 
слова (див, Р, МікІоаісЬ, ЕіутоІодІБсЬез ’\УбгїегЬисЬ вег 
БІалбнЬеп 8ргасЬеп, Відень 1856), і намагаються таки роз¬ 
в'язати цю проблему, немає єдності в відповідях на це 
питання. 

Закамарки - - прнбудінкіг при коморі; пізніше й дру- 
гісне значення цього слова: закапелки. 

Див, комора та закапелки. 
Закам'янілий — заціпенілий, немов камінь. 
У переносному значенні — безсердечний (людина 

з „закам'янілим серцем”)* 
Лекс. 1596* 126: Жестбіс — твердий, закамянклий* 

Жестокосердьій — закамян'Ьлого сердца. 

Закн, нар. — поки; до того часу, коли.*. Це старе 
наше слово, що колись було в пас у загальному вжитку 
по всій Україні, фігурує в нашій літературі ХІХ-го століт¬ 
тя як слово літературне (у творах Марка Вовчка, Мет- 
липського й ін.). Тепер воно (як і слово доки) є тільки 
в народньому вжитку (більше на захїдньоукр* землях, як 
землях східньоукр., де переважає слово поки), але в су¬ 
часній нашій літературній мові вже вживають тільки йо¬ 
го синонім: слово поки. 

Слово закн було створене за таким самим принци¬ 
пом, як і слова поки її доки: за-кн, до-кн, по-ки. 

Синонімом нашого заки (за-ки) у польській мові є 
слово гапіт (га^пітп). Пор. укр, дїял* в Галичині: и і м. 

Його вживання в строго - логічм і й структурі речення 
можтіп ілюструвати огг. хоч Гш таким реченням: 91 не бу¬ 
ду ходити доти, поки не одужаю. 

Закипіти — бути нагрітим до температури кипіння; 
бути завареним. 

Лекс. 438: Мясо укипнт. 
Слово з а к и и І т н походить від укр. кипіти, а 

це -— від ст* сл. кипіти, що в своїх різних місцевих фор¬ 
мах збереглося в усіх слоту мовах. Пень ст. сл. слова 
кн п'Ьти праслов’янський і праіндоевропеіїськиїї. Він 
визначає поєднане з булькоті нням хвилюван¬ 
ня рідини, а за це говорить, напр., санскритське кйр- 
уаії — він хвилюється, гнівається, кипить; лит* киріШ — 
сопіти, тяжко дихати. 
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Заклад — установа. 
Лекс. 1027, 158: Заклад. 
Заклад слово польське: гакїасГ Походить воно від 

п, гакіасіас; це знач, засновувати ідо, установляти). 
В СССР російське означення „висшеє учебное заве- 

деіше” абревіатурно називається „вуз”. Щоб до цієї ро¬ 
сійської абревіатури „допасувати” й український відпо¬ 
відник* замість укр. установа дослужилися польським 
заклад* і вийшло: „вищий науковий заклад”* — от¬ 
же також ... „вуз”. 

Закладати — 1. класти ідо за що (иагтр.* заложити 
руки за спину); 2, класти (під майбутні стіни) підвали, 
чи „наріжний камінь” під будову хати (і з цього похо¬ 
дить тільки один іменник: „закладщина); 3, затуляти чим 
отвір ґнягтр.* закладати вік по соломою* іпоб не було зим¬ 
но изнмі), 3 цього останнього постав фп уратішмин шіслііі: 

„у вухах позакладало” (цс зн.: звук не доходить так, не¬ 
мов би вуха чим заложені). 

Слово о п. і. 1187 р. Уши закладаше. 
Закладати — ітератив від з а к л а с т м, а це —- 

від за + класти; ст. сл. за 4- класти. Від ст. сл. за к- 
ласти походить ст. сл. закладу а воно означає не ус¬ 
танову, а все те* що дають вірителеві (кредиторові) як 
запоруку при пожинанні грошей. Звідси заклад н а. 
Напр. кажуть: Дати землю під закладну. (Волинь* Кре- 
м'янеччпна). 

Заклинати — 1. зачаровувати „магічним” способом; 
2. звершувати акт екзорцизму; 3. благати. 

Лекс, 1596. 21: Обаваю — заклинаю ужа н,чи гїіднну. 
ОбаванІє — заклннаньє. Обаяник* обавател — заклйнач. 

Лекс, 1596. а: Балий — заклинач* чаровник. 
Заклинати — ітератив (форма повторності) діє- 

слова заклясти (за + клясти). 
Слово клясти в нас тепер означає лаятися, Пор. 

народне: ..Він клене його на чому світ стоїть”. 
Ст. сл. кляти (в оригіналі читати: кі^ії) означає 

клясти, проклинати; кляти ся (кІ§іі з$) — клястися* при¬ 
сягати (ся), присягати; клятва (к!§їма) — присяга. Сло 
во не загальнослов’янське і* треба думати з Іттдоевр. пнем. 
Але в інших мовах праіндоевр. сім’ї пе можна знайти та¬ 
ких слів, про які можна б напевно сказати* шо їхні пні 
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віддзеркалюють собою пень ст. ел. клятії (ся) й клятва. 
Як видно, варіянтн, на які розщепився невідомий нам 
праіндоевр. гіеш> цього слова, на протязі довгих років 
своїми формами підійшли один від одного так, що тепер 
ледве чи можливо пізнати генетичну спільність між ними. 

Цього роду фактів дуже багато в мовах лрзіндоевр. 
сім'ї. 

Заколотник — ворохобник, суспільний кирйнник. 
„Мятсжимк — бунтовннк, колотник1'. Лскс. 1627. 126. 
Лекс 1627. 227: Тривожачій, колотник. 
Лекс. 1627. 246: Смущаю — заколочую. 
Лекс 1627. 316: Волнепіє -- воли валеньє. Образні 

— заколбченья. 

Заколювати --- заколоти яку тварину чи тварини час 
до часу, У деяких релігіях перед П. Хр, був обряд (риту¬ 
ал) заколювати ш принесених у жертву і офіру) тварин. 

Лекс. 1506. ЗО: ОфНру заколюють. 
„Заколювати1* - - ітератив дієслова за колоти: 

за-колотн. 
Ст. сл. клатн: ч. кіаіі; п. кїбс; рос, колоть; праслов. 

^коШ; лмт. каШ, гр. кіао — ломлю. 

Закон — та суспільна норма поведінки, іцо є обо¬ 
в'язковою в даному суспільстві взагалі, чи в даній сфері 
його життя зокрема, і вона втримується силою (напр., 
силою держави). 

Лекс. 1627. 166, 175: Закон. 
Лекс. 1596. 34: Закон — право. 
Лскс. 1627. 76: Закон — право, заповкдь або устави. 
Там таки, 189: Закон пріяша. 
Наголос у цьому слові в старшій пам'ятці відрізни* 

ється від наголосу в пізнішій пам'ятці: Лекс. 1596 р. 
закон (так у сучасній укр. народи. І літер, мові), а в Лекс. 
1627 р. закон. Цей другий наголос — польський. 

Слово це — загальнослов'янське. Ст. сл, слово законе 
складене: за 4- комщ а ного первісне значення було 
за кону, цебто за Ги 1 початку. У праслов. мові *коп* вжи¬ 
валося для визначення обндвох протилежних кїнпів пред¬ 
мета. — цебто для шпттячетшя того КІНЦЯ, гцо його те¬ 
пер називаємо початком, і протилежного кінця, який 
і досі називаємо кішіем. Пор. ст. сл. (і прасл.) слово 
исконн (пс-конм, від изіі кони) означає спочатку. 1 
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той самий корінь (кон-) є в ст* сл. слові коньць —кі¬ 
нець. Пор. сучасне сербське: „од коня до кон аи — 
від початку до кінця. Корінь цього слова їндосвр, Пор. 
лат. сопіга (соп-іга: протилежний кінець; протилежна 
точка); гр. копіоз (коп-іоз) — жердка з гострим кіпцем, 
спис. 

Закон, бібл. — днв. Тора. 

Законник, арх. — чернець, монах; ст. сл. законьник'ь 
—- 1. той хто знає „закон" — тобто закони релігії; 2. 
чернець. 

Лекс. 1596. 14: Законник: перестригаючій права, чер- 
нец* 

В укр* церковних пам’ятках ХУ-ХУІ-го вв* Українську 
Церкву називали Церквою „закону грецького”. Також І 
в поляків слово гакоп визначало релігію. У чехів гакоп 
і досі означає релігію, 

Закхей, бібл. — ч, Ім’я; означає: оправданий у суді, 
справедливий, праведний* 

Лекс* 1627 р. 404: усправедливляючій. 
Ст. сл. біблійне ім’я Закхєй прийшло до слов’ян (ра¬ 

зом з Біблією) від греків, які взяли його з ст* єврейської 
мови, що взяла його з мови арамейської. По-арамеисько- 
му воно звучить 2акка] (оправданий у суді). 

Заля — велике приміщення для зборів, бенкетів, те¬ 
атральних вистав і т. п. Імпрез. 

На Сх. Укр* прийнялося було з російської мови сло¬ 
во „зал”, що походить з нім. Зааі (чит. заль). На Зах* 
Укр. с а л я з польського з а 1 а, а не з фр. заііе (чит. саль)- 
Компромїс схїдньоукр, залі західньоукр. салп дав на¬ 
ше літер, заля* 

Лекс. 1627 р. 38: „Всходница — саля”* 
Там таки* 259: Трикрбвник — гора на третєм ттят- 

р-Ь — салп* 

Залежати — 1* бути залежним від кого-чого; 2. без¬ 
особове залежить визначає надавання ваги (значення) 
кому-чому. 

В котором имегш (Ісус) збавенє лгадскоє залежит. 
Катих. 1645 р. 156. 

1. Слово залежати в значенні бути залежним від 
кого-чого в нас защепнлося з польського гаїегле6 (осі ко- 

сге^о)* У жодних інших слов’янських мовах, крім мо- 
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ви польської, немає слова залежати в значенні бути 
залежним. Польське яаіейее є відповідником серб, з а в и- 
сит и, болг. ріісіітн, зависсть, чеського х а V і з е 1: і. 

В укр. мові залежати означає: довести яку частину 
тіла до стану стеринення; натерти собі рану на тілі че¬ 
рез довге лежання. Залежав собі ноту (=нога стерпла). 
Залсжжав собі бік (^=бік болить). 

2. Безособове вживання слова залежить: мені 
(йому*, їй, вам, їм) на кому, або на чому залежить, — лох. 
з п. тпіе хаіегу (па піт). 

В укр. народи, мові кажуть: мені завйсить на... 
(ньому, ній, них, вас і т.д,). Див. Гріич. СУМ. 

У тих укр. пам’ятках, що були написані тоді, коли 
Україна ще не була зайнята Польщею, слова залежа¬ 
ти в значенні бути залежним у нас не було. Появилося 
воно в нас тоді, коли Україну включили в державні межі 
історичної Польщі. І так, це слово появилося, напр., у 
Словнику Бериндн 1627 р. 

Польське яаісгес слово складене: га + 1е£еб — за + 
лежати. 

Укр, лежати; ст, ся. лежати; серб, лежати; рос. ле¬ 
жать; чеське Іейеіі 

Ст, сл. пень л е ж-, в якому ж походить з прасл. ї 
лраіндоевр. £ (ґ), праіндоевр. пор. гр. 1е*о (— Іесіїо) —- 
лягати, лат. Іесіиа —-ліжко (від 1е£о); лтгт. раІє£із (ра- 
Іе^-із) — пологи; иім. Ііедсп — лежати. 

Залицятися — кокетувати кого. 
Слово не початково визначало тільки хвалитися, по¬ 

хвалятися. Таке значення добре передає нам Крсхівсьхнй 
Апостол 1560-х років, бо ц.-слов. ,,хвалитися” перекладає 
через „залецятпся”: Хто ся залепаєт (ц.-сл. „хваляйся”), 
не бьтаєт похвален, але тот, которого Пан залецаєт (ц.- 
сл. „восхваляєть”) 391. Його початкове значення живе ще 
й до нашого часу. Так, Словник Б. Грінчснка подає такі 
приклади: Хлопці залицялись бити мене (Уманщина); Че¬ 
рез тебе* вражий сину, мене мати била, — не била, не 
била, залицялась бити (Поділля). Тут добре видно старо¬ 
давнє значення, але Гріиченко не зрозумів його. Пізніше, 
з первісного значення постало тюве: женихатися, рос. уха- 
живать, і це друге значення потрохи випирає перше: Не 
ходи, не люби, не залицяйся. Чуб. ГІГ. 144. Не до козаць¬ 
кого залицяння було убогому бурлаці, ..Хата” 159. 
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За винятком населення Східнього Поділля, населення 
західньоукр. земель не має слова залицятися ані в 
своїх говорах, ані в фольклорі- Але її на Сх. Поділлі це 
слово вживається в іншому значенні, не в значенні же¬ 
нихатися чи (в другісному значенні) підлабузнюватися. 
На Волині народня мова не знає слова залицятися. 
Там кажуть: „Парубок бігає за дівчиною”. 

Слово це в укр, народній мові прищепилося на Сх, 
Україні. А по всіх укр. землях воно появилося тільки в на¬ 
шій книжній мові ХУІ-го в., коли Україна була вже в дер¬ 
жавних границях Польщі. 

Це слово ґякого в інших слав, мовах, крім польської 
її української мов, немає) дуже поширене в польській мо¬ 
ві: гаїесас, яаіесас єїе, яаіесапкі, 2а1оіу{ пор. полонізм 
в укр. мові: „зальоти”), роїссас (поручати). 

Твердження Бркжпера (51. рої-)* що це слово 
походить від ст. сл. л-Ьть єсть (вільно кому що чинити)* 
л-Ьтьба (дозвіл) таке ж нсобосноване, як і погляд тих, що 
пов'язують це слово зо ст- сл- летіти, Л'Ьтатн. У жодні її 
мові давніх слов'ян цього слова не було. 

Слово це очевидно є спольщеною формою нім. Іеігеп 
обіймати кого під час розлуки; обіймати кого взагалі. 

Залізо — рід металю, з якого роблять усі загально¬ 
вживані знаряддя. Стороукр, же ліз о; ст, сл, жел^зо, 
болг. жел^зо, серб, железо; ч. хеіезо; п. хеіаго. 

Прізвище Преподобного Іона Почаївського (він був 
родом з Галичини) було Ж с л і з 6. 

Слово о ті. 1. И87 р.: Опуташа вь путиньї жел'Ьзіш. 24, 
Там таки: Отт. жел'Ьзньгх'ь пльковь. 22. 
Коли ґтпроукр. літсрат. же ліз о перемінилося в укр. 

народне заліз о, — невідомо. Але в укр. літературі XIX- 
го в. вже тільки залізо. (Пор, у Кулішп, залізо 
залізне, залізний), 

„Залізна заслона” — так 1946-го року на території 
Коледжа Вестмінстеру в Фолтон, Мізурі, прем'єр-міністр 
Британії, Вїнстон Черчіль, виголосив сильну промову, в 
якім він перший назвав совєтськнй кордон „Залізною за¬ 
слоною”. Цебто СССР закрився від усього світу „Заліз¬ 
ною Заслоною", 

Зальман — євр, чол. ім’я; євреї вимовляють його 
так за зразком нім. 2а1теп. В Україні жиди вимовляли 
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його незгідно з їхньою літерах, (зимовою: Зєльмдн. Від них 
похопили вимову й українці, 

Нім. 2а1шеп походить від староєвр. 5о1ошоп; звідси 
наше біблійне ^Соломон”. 

„Замакітрилась голова” — стала порожня, як макітра, 
затуманилася. Див. п аморока. 

Заматерітн — стати матір'ю; друге значення (що по¬ 
стало пізніше) — постаріти, цебто дожити до віку мате¬ 
ринства, 

Ст. слоть заматерітн, замптор'Ьтн. 
Остр. Єн. 1036 р. Луки 1.7, 18, 2. 36: Заматер*Ьвши 

ІПі ДИНЯХ!* МЬНОЗ'ЬХ'Ь. 

Замах стану —- державний переворот, шляхом якого 
провідники політичної опозиції навалюють існуючу владу, 
і проголошують свого владу. 

„Замах стану” — з польського „гатасЬ зіапи” що є 
калькою (леребнткою, дослівним перекладом) фраки, 
соир сГеїаі — державшій переворот: соир — удар; еіаі — 
держава. 

У польському тут неправильно перекладене фр. сло¬ 
во еіаі; словом зїап; адже ж фр, еіаі в цьому випадку 
означає держав у. 

Замельдувати, місц. — офіційно донести владі про 
що. Слово це вживається тільки в Зах. Укр. — з п. 2а- 
шеИо^ас, а це з нім. теїсіеп — повідомити. 

Замикати — 1.закривати те, що було відкритим, 2. за¬ 
безпечувати закриті двері чгт браму таким пристроєм, щоб 
не можна було відкритті (відчинити) без ключа. 

(У говорах Галичими загально збереглося староукр, 
заперти — замкнути. Рідким воно є на Сх. Укр,). 

Замикати із „за микати”. Староукр. микати 
збереглося живим в суч. укр. народній мові, але тільки 
в сфері хліборобства. Напр.: „сіно м ті к а т іГ (висмикува¬ 
ти Із стпрти чті „скирти” сіна); „солому микати” (висми¬ 
кувати солому з озереду чи „ожереду”). Слово ж ми¬ 
катися (до чого) означає те саме, що й польське 
шігасас зіе, а звідси укр. втручатися. 

Ст. сл, замокнути (іапгькпдїі) — укр. замкнути — 
складене: за + минути. 

Саме староукр. слово минути (ітеративом якого 
є слово микати) в нас не збереглося, але воно залиши- 
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лося живим в ужитку з приставленими до нього приймем* 
ннками: за-мкнутн, відімкнути, зі-мкнути, розї-мкнути; 
жшр., „розімкнути руки5'. 

Замкнути — це стягнути докупи кінці чого, 
„З амкнути рахунки" — закрити числення. 
Замок -— це прилад для такого забезпечення чо¬ 

го закритого (нлпр., дверей), щоб не можна було від¬ 
крити без ключа. Ст. сл. замтіК'ь; п. хашєк, рос, замок. 

Замок — фортеця; знідси в пас старі назви місце¬ 
востей: „Замок", „Замчище", „Зазамська вулиця" і т. ін. 

Ст. слов. і етароукр. назвою фортеці (замку) було 
слово остроги 

Другіспс значення слова замкнути - ув’язнити, 
арештувати. 

Лекс. 1596. 136: Заключаю — замьїкаю, Заключеніє 
— замкненьє. 

Слово „острог" (в’язниця), яке в ліс вийшло в нас 
з ужитку, також уживалося в другісному значенні; тюр¬ 
ма, — ст. укр. темниця; ст. сл. тьмьшіца. 

Корінь ст. сл, М'ькнути {гтгькпоіі} безумовно прасл, 
і праіндоевр. Пор. полабське: г&такпоі (замкнути). 

Замилування — любов до чого, нахил до чого. 
Лекс. 1596. 256: Ревніє ■— мнловання. Ревную — ми¬ 

лую. 
Замилування — з польського шіес гашіїо^апіе <іо 

(с7Є£о). л цс є дослівним перекладом з мім. УогІіеЬе 
ЬаЬеп £іїг. 

2а-тіЬ\уапіе: за-милування. Укр. милувати (лю¬ 
бити, бути ласкавим); ст. сл, миловати; серб, миловати; 
рос. миловать; п. тіїолуас. 

Пень слова праслов. і праіндоевр.; пор. лит. тїіаз — 
милий; туїеІІ —* милувати, любити. 

Заміж — замуж; виходити замуж із староукр, ви¬ 
ходити „за муж4* цебто виходити за мужа (= за мужчи¬ 
ну); із ст. сл. за мужь (чит. за трйь); р. замуж; п. гат^г. 

„Заміж" — результат перекручення гг. укр. парод- 
нього й літерах, „замуж" на „заміж". 

Слово „заміж" походить з говірок деяких областей 
Сх. України. Над звуком у □ цьому слові зроблено насиль¬ 
ство проти законів укр. звучні (фонетики). Ці закони не 
дозволяють зміняти у на і. 



Західні,оукр. говори не допустили до себе цього пе¬ 
рекручення („між”). 

Але й у говорах цеігтралмтих земель України зберег¬ 
лося це слово в своїй природній, правильній формі: „за- 
муж”. І коли Марко Вовчок внесла в нашу літературну 
мову слово „заміж” з говірок Харківщини, то Олена Пчіл- 
ка (з околиць Борзни) у своїх творах уживала слово 
„замуж”. 

Дніь „Руська Правда" ХІЬго в,: Отдавать го за моу- 
жья б рать я. 

Гіор. Лекс. 1627. 169: Поспглто — замуж йду. 
(Про „муж” — „між” діш, Т. Тлі/їіг, „Рідна мова”, 1933» 

ч, 4)* 
М у ж із ст. сл. тлкії, и якому ирпел. а походить з прл- 

індоевроп. фоп- і 'ап-, Пор. чім. Маті (муж); яигл. тап; 
слнскр. тапиз (муж). 

Замість — на місці чого; англ. іпзіеасі оґ. 
Укр. замість, п. гатіазі; рос. вместо (ст. сл. вч* 

м^сто); болг. вместо; серб, у место, на место, место; ч. 
тїзіо, па тїзіе. 

Подорож ігумена Данила Хїї в.: И закла овеггь за 
Исака м*Ьсто. 

Іпатський Літопис: „в себе мізсто” (замість себе; рос. 
вместо себя). 

Замішання — замішка, безладдя (народне „безго¬ 
лов'я”, „безголовля”), хаос. 

Ст. сл. сьмятспіє; рос. замешательство, смятенне; ч, 
гшаіек. 

Лекс. 1627. 44в: Раав — зам^шанье чинячая. 
„Замішання" походить з п. гатпіезгапіе. По-укр. пра* 

внльно; замішка. 
Ст. сл. мусити (місити), м'Ьшлтн (мішати). 
Корінь цих ст. сл. слів праслов'янський та прлїндо- 

свр. Пор. лит. таЇБяуїі; лптв. таївН (мішати); гр. тіздо 
і лат, тівсео (мішаю) — звідси тіхіига; нім, тіясЬеп (мі¬ 
шати), 

„Зпміоі повітряні будувати” — мріяти про нездійсни¬ 
ме, Вираз узятий з творів Вляж. Августіша (354-430). 

Замовляти — 1. мовою виганяти недугу (про знаха¬ 
рювання), а звідси фігуратнвие: „замовляти зуби" — сло¬ 
вами відвертати чию увагу від чого (див* Номис, УП.: 



„Та не замовляйте зуби, — не болять!”. У Б. Грінченка, 
ЗтіюграфіческІя матеріали: „Кров замовляти" (лікувати 
кров силою „замовляння"). 

У знахарстві слово заговорювати вживали ра¬ 
ніше перед словом замовлят и. У Галичині й досі тіль¬ 
ки слово заговорювати вживається в цій функції. 
І тому там кажуть „заговорювати зуби" (кому) -— від¬ 
вертати увагу чию від чого. 

На Сх. Укр. обидва ці слова вживаються як однознач¬ 
ні. Нлпр„ у П. Чубинського (Трудьт) з укр. фольклору: 
„Запікайся кров, заговорюйся кров, — замов¬ 
ляю тебе!” 

2. Замовляти — давати кому що (яку річ) роби¬ 
ти н а з а к а з. " * ~ 

Слова замовлятн в цьому другому значенні ук¬ 
раїнська народня мова не знає, і тому в цьому сенсі воно 
не подане в Словнику Грінченка. 

Слово замовляти в значенні „давати кому що 
робити на заказ" — це модерний неологізм в українській 
літературній мові. І коли воно вже де проникло в народні 
маси, то сталося це ПІД впливом школи, преси й інтеліген¬ 
цій А куди воно ще тіе проникло (напр„ Полісся, великі 
простори Волині і ін.), там далі вживають архаїзм з а - 
каз. 

Див, казати. 
Замовляти — ітератив під замовити (п. га- 

піаийае, 2ат6ичс)ї л в інших слон, мовах и значенні „ро¬ 
бити заказ" вони не вжинаються. Слово це складене: 
за-мовити. 

Дієслово це в староукр. мові звучало мол вити, а 
старо укр, молвл (від ст. сл. млгва) — це тепер „мова”. 

У давнину, коли слова говорити (звідси розговір- 
н и й) й казати вже вживалися в такому самому зна¬ 
ченні, в якому вживаються тепер, староукр. мол вити 
означало не говорити, а „пускати поголоски"; молва ж 
означала не мову, а поголоску. Отож слово мова (ста¬ 
роукр. язьткії) та мовити (і розмовляти), в та¬ 
кому значенні, в якому ми їх уживаємо тепер, є відносно 
молодими словами. 

Заможний - - той, хто живе в достатках (народне 
„маючий"); англ. луеІМо-бо — хто живе значно краще 



за вбогого (бідного)! але не так аж добре як живе гісЬ 
(багатий). У цьому складеному слові головний компонент 
(слово М б Ж [[ н й) походить від могти (ст.-церк.-слоз. 
мощтн), що ведеться з праслов. *то£ІІ, — пень якого 
(*то|р) походить З прлшдоевр. доби, Пор. ЧІМ. ШО£ЄП — 
могти; гр. гпа^оз — могутній своєю нпдпрпродньою си¬ 
лою особи; чародій; лат. та^лиз — великий. 

Первісне значення слова можний: сильний. Звідки 
польське шіеїтояпу (зматиїї) -- той, хто ууієіє ігюяе (ба¬ 
гато може) —- має багато сили. 

Замок, див. замикати. 

Занедбати — перестати цікавитися ним; припинити 
піклування чим. 

Ст. сл. пр'Ьнебр'Ьгати (від пр'НнебрІчнти}; болг. про¬ 
зирай; серб, пренебрегаватн. прозирати; рос. пренебре* 
гать, презирать, ш 2аггїесіЬу\уаст Іексеота&ус; ч. гапесІЬа- 
уаіі. 

Лекс. 1627, 181: Пренебрег — занедбав. 
Там таки 179: Погоржаю, занедбьтшо. 
Хто каже тіїби слово дбати (рос, стараться, забо- 

титься, прнобрстпть) є тільки в західньослон'лнськнх мо¬ 
вах (ч* сІЬаІі, ІЬаіі; п. бЬас), том чомусь випускає з уваги 
його наявність в мові українській. І хоч його немає в на¬ 
ших писаних пам'ятках старої княжої доби, то воно дуже 
рясно виступає в козацьких думах, а це свідчить, що ще 
перед добою Козаччини воно мало в пас свою довгу тра¬ 
дицію. Походження його темне й недосліджене. 

Слово це, очевидно, не походить від дибати, але 
ледве чи можна погодитися з Брюкнером (51. еі. р.), 
який твердить, що пнем його є 1е- (той, що І в слові 
тебе). 

Занести — 1. доставити що куди пішки; ст. сл. за¬ 
нести — перфектив ст. сл. нести. 

Слово о п. Г 1187 рл Не буря сокольг занесе. 
Слово це загальнослов'янське, пень його є одним 

з розгалужених видозмін пня праіндоевр. Пор. лнт. пезяії 
(вести). 

Носити (ст. сл. — нашати в сполуках з прикладе¬ 
ним займенником) — це ітератив (форма повторного) 
діпслопа нести. Виміна е:о:а в їхніх пиях — прасло¬ 
в'янська. 



2. Другісиих значень слова нести маємо багато, 
Напр*: Курка (і птиця взагалі) песо яйця; піл нього не¬ 
се (тхне) горілкою; віл дуже несеться (народне: „де¬ 
ре носа” вгору, „кирпу гне”. „Куди тебе н е с е?” значить: 
„Куди ти волочешся?”) і багато іп. 

Запальчйвий — той, хто може розгніватися; гнівли¬ 
вий, рос* запальчнвьій; ч* гараІсіЧ-у, п. гараісгу^у. 

Запальчйвий від запал (за-пал)* Пор* ст. сл. 
палити (палити); п. раї (гаг), гараї, раїіс; рос, палить, 
пал (степова пожежа). 

Праслов’янська виміна корінного голосного *рб1- : 
рої-, цебто ст* сл* пол- : пал-; полити — палити* 

Ст. сл* полити (замість: палити) засвідчене в в сг.- 
цер.-слов. Супрасльському рукопнеі з ХІ-го в. (Рукопис 
Із Супрасля біля БІлостоку на Білорусі)* 

Пень цього слова напевно праіндоевропейського по¬ 
ходження, але його віддзеркалення в їйших мовах індо- 
европ. сім’ї, здається, вже затерлися. 

Господь Богь твой, Богь запальчйвий. Катих. 1645 р* 
946. 

Запоморочувати, див* паморока. 

Запам'ятати — закріпити собі що в пам’яті* Слово це 
—- дефінітив дієслова пам'ятати; іменник пам'ять; ст. 
сл. память (чнт, ратдїь); п. раті^с; ч* ратеї'; рос. па- 
МЯТЬ. 

Ст. сл* мьн'Ьти (тьн££і) — думати і память (рат?(ь) 
походять із спільного праіндоевр. пня, що на старосло¬ 
в'янському грунті виразився двома своїми варіянтами: 
шьп- : ту- (наше м'я-)* 

Варіяігг т ь п * є І □ суч* слов* мовах; иапр., п* гарот- 
піес, рос. помнпть (пам'ятати); укр. мнимий (здогадний, 
сповндний; п* рогогпу). 

Пень ст. сл. ратпе£ь (пам'ять) походить з праіндоеар. 
джерела, Пор. лнт. тіпіів (тіп-ііз), лат. тепз (теп-з) -— 
думка, гр. тпетє — пам'ять. 

Запашний — пахучий* 
Лекс* 1627* 307: Яблко запашноє и смачноє* 
Лекс. 1596. 276: Запашний сок течет. 
Слово походить від за пах (за пах). Слово пах 

(ч* расЬ — запах) живе в укр. народи* мові: „Щоб і тво¬ 
го паху тут не було чути!” (Волинь, Крєм*янеччина). 



Дієсл. пахнути: рос. пахнуть; гт. расЬпас; ч. расЬпои- 
її, Ст. сл. ипттітп — спочатку означало тс саме, що лат. 
уепіііаге (провітрювати), цебто орати. ГІор. рос. па- 
хатії — орати. 

Знайти такі слона а Інших монах індоевр, сім’ї, в яких 
був би віддзеркалений пень слон, пахнути досі ще не 
вдалося, і дискусії на що тему не припинаються. 

У ст.-церк.-слов. мові немає сліп п ах, пахнути, з а- 
п а х, запашний. 

Ст. слоа. вони — це пахуча масть, авоняти — це 
пахнути; пор. п. тооппу — пахучий. 

Зепевіге — без сумніву. 
Лскс. 1627. 255; Твердо — запевне. Твердий — пев¬ 

ний. 
В І. Котляревського („Наталка Полтавка") і в Чубин- 

ського („Труди”) запевне означає без сумніву. 

У світлі законів українського словотворення слово 
„запевне” виринуло як „білий крук” в українській мові. 
Прислівники в укр, мові утворюються з прикметників; на- 
пр.: задобре з прикметника задобрий; затепла із 
затеплий. Але прикметника „запевнии” у нас немає. А це 
значить, що спочатку постав прислівник певне (з прик¬ 
метника п е в н н й), а потім до нього приставили з а - 
шляхом схожости з такими прислівниками як за-доб¬ 
ре, за-тепло і т. ін. А може слово це походить з п. га* 
решпіе. 

Звичайно, що не з дієслова запевнити воно по¬ 
стало, бо з дієслів не творять прислівників. 

Укр. певний (пси-ний) і ст.-церк.-слов, уп'ьваті — 
иріімаіі (и-рт^-а-іі) походять з того самого праіндоевр. 
шія, що на праслов. грунті виразився двома своїми варан¬ 
тами *рьу- : *р-ьу. Праслов. варїянт *рьу- на укр. грунті 
виразився своїм рефлексом пев- (як у слові певний). 
Праслов. варїянт *р-ьу- виразився на грунті болг. мови 
своїм рефлексом пов-, як це в болг. уловам се. 

„Уповати” в укр. мові є словом ст.-церк.-слов. похо¬ 
дження: упивати, яке читаємо з укр. вимовою: упо¬ 
вати. (Слово цс, як церковно-архаїчне, залюбки вживав 
і Т. Шевченко). 

Обидва ці праслов. варіанти (*рьу- : *рьу-) праін- 
доевр. пня на західпьослов. грунті виразилися рефлекса- 



ми ре V - та £ пор. п. и£ас І ч. гіоиїаіі (з прасл. "ирт^аії 
— *ирьуаЦ). 

„Подуфалнн” (самопевний, зарозумілий) в укр. на¬ 
роди. мові (плпр,, на Волині, Крем’яиеччина) напевно по¬ 
ходить з п. роиїаїу (з иїас). 

Заперечливо — заперечуючи. В укр, мові — це один 
з літературних модерних новотворів, (Напр., залюбки 
вживає його письменник Натан Рибак, — у таких висло¬ 
вах, як „заперечливо похитав головою” і т. п.). Цього 
прислівника утворили з прикметника заперечливий 
(що також є літерах, неологізмом, утвореним з дієслова 
заперечити, цебто з перспективу дієслова переч и- 
т и). ^ - 

Старе наше літературне слово перечити на Сх. Укра¬ 
їні вже сприймається як слово народне. У фольклорі Сх. 
Укр. воно часте. (Див. Чуб. „Трудні” 1Я7Я; Рудченка „Нп- 
родньтя южиорусскія сказки” 1800 р.), Але в укр. літерах, 
мові на Сх, Укр. ного вже заступили словом заперечу¬ 
вати. У Галичині перечити й досі вживається як лі- 
терат. слово. 

Старе наше перечити (як і п. рггесгус) постало із 
ст. слов. ргєсіи (прачити) — з рг£ + гесііі, цебто проти- 
речити, говорити проти (кого-чого), 

Укр. пере- в цьому складеному слові походить із 
ст. сл. рге- (прк-), а це походить з праслов’ян. *рге- Укр. 
-речити (у слові перечити) походить зо ст. сл, *ге- 
сііі, як це в слові пер'Ьчити. Ст. сл. *р*Ьчитн (говорити) 
було пізнішою видозміною прасл. *гекіі, що віддзер¬ 
калене в ст. сл, геко (року). Пор. укр. з-рек-тися. 

У ст. сл. речєши (ти говориш) пень рек- з прасл. 
*рек-. Ст. сл. гесь (ркчь) — ст. укр. річ- означає мову, 
говорення, звідси укр. речення, наречений, прирече¬ 
ний, речівник, речник. 

Також див, пророк. 
Покищо не можна сказати, шо ті слова інших мов 

індоєвропейської сімТ, в яких прасл. пень Ггск- (ст. сл. 
рек- : ркч-) віддзеркалений, вже відомі нам, Досього- 
часні „теорії” етимологів у цій справі є, так би мовити, 
„натягнені”. 

Запис внладнйй — це технічний термін для визначен¬ 
ня тих слів, що люди вдавнину писали внизу на передніх 



листках тих старих рукописів і стародруків, які були їх¬ 
ньою власністю. 

Заплата — плата; гроші, що їх дають тій особі, яка 
їх заробила. 

Гріють, волаючій о помсту до Господа Бога* Задер- 
жанє заплати заслужоїшм. Катпх. 1645 р. 896. 

Лскс. 1627. 454; СІхар — заплата* 
Там таки, 452: Заплата або дар. 

Заповідь, церк, — Т Акт заповідання (оповіщення) 
Священиком у Церкві заміру заручених узяти шлюб, і Свя¬ 
щеник мусить знати чи хто з присутніх у Церкви знає ят<ї 
перешкоди на шляху до цього шлюбу. 

Заповідати — це наше літературне слово. Пер, 
Галини Журби (НІвитіської) повість „Зорі світ заповіда¬ 
ють”, (Роман з життя Волині напередодні 1 світової вій¬ 
ни). 

2, Заповідь — наказ Божий, повеління Боже. Ст, 
слов, запов'Ьдь божїя. Грецькі перекладачі Біблії д. 
євр. суЬ (наказувати) переклали гр. словом гїіаїаБзо; звід* 
си гр. сііаіахіз, сііаіа^е* У Біблії це грецьке слово, що оз¬ 
начає наказ, слов’янські перекладачі Св. Письма пере¬ 
клали ст* слоіз. словом заповідь, 

Пор* 2 Хр. 29. 15; МісуаЬ ЬаттеІесЬ — наказ царів; 
пор* ще 2 Хр, 35. 10, Неєм* II, 23. 

Запоріжжя — місце за порогами, а тут специфіч¬ 
но -— „За порогами Дніпра”. 

Від цього пішла назва запорожець — (козак)* 
Слово „запорожець” постало в нас давно, ще тоді, 

коли не було в нас запорожців - козаків* 
В українських весільних звичаях, що походять з дав¬ 

ніх часів, і збереглися досі (зокрема на Волині й Поліссі) 
словом запорожці називали непрошених гостей, які 
стоять за порогом хати (в сінях), і усувати їх звідси 
„не годиться” і не вільно* 

Зяпрашатщ дїял. — запрошувати. Староукр, з а п р я- 
III ІІ т II (що колись було запмішоукрпїиськнм) зберегло¬ 
ся тільки ті Галичині. На Наддніпрянщині його заступили 
новішим словом: запрошувати, і тільки воно вже 
вважається в мас словом літературним. 

Староукр. прашатп (Із ст. сл* прпшати) — це наш 
перший ітератив дієслова просити (із ст. сл. просити), 



— подібно як наше мішати (із ст. сл. мішати) є Іте¬ 
ративом дієслова місити (із ст, сл* мусити). 

Деякі з цих наших староукраїнських ітеративів збе¬ 
реглися, напр,: місити — мішати, гасити — вгашати („Ду¬ 
ха не вгашайте!”), але масова більшість їх (у цьому й 
п р а ш а т и) вже зникла в мові українців на більшості 
українських земель* Походження ст. сл. просити (та йо¬ 
го ітератива прашати) праіндоевр, Пор. лит, рганг^іі 
(просити), суш перське ригзШап (старопсрс. пень ргза-) 
— просити. 

„Запрб”, діял, —■ про, за, У Маковся „Рев11: „Триво¬ 
га запро долю дітвори*1. Структура діялектизму „запро” 
має тавтологічний характер; прийменники за і про, 
з яких це слово складене, однозначні. У цьому випад¬ 
ку треба казати або: „Тривога за долю дітвори'1, або: 
„Тривога про долю дітвори11* 

Залудити, діял. — див. пудити. 
Запукатщ місц. — див. пукати. 
Зараз - негайно, о;і мить. 
Лекс, 1627 р. І: Зараз — абіє, скоро, прудко, 
Лекс. 1596. 1: „Абіє — зараз1'. 
И зараз при том"ь до Пречисто» Богородици. Катих. 

1645 р, 396, 
Зараз — це негайно, в цей момент, в цю хвилю, 

миттю; слово зараз визначає моментальність дії, і то¬ 
му вживається тільки при дїясловах будучого або мину¬ 
лого часу, а не теперішнього (при теперішньому часі вжи¬ 
ваємо тепер). Коли часу теперішнього вжито в значен¬ 
ні минулого, то й при ньому може бути зараз. Не змі¬ 
шувати з словом тепер, — Слово зараз часом вжив* 
і як прислівник місця: Живе зараз (ось тут таки) ко¬ 
ло лїса, 

У Рудченка, НЮС.: „Скажи, що зараз приїду11 (з Хар¬ 
ківщини). 

У Сл, Грінченка слово зараз правильно перекладе¬ 
не на російське словами: „Сейчась, немедленно”, Це зна¬ 
чить: за хвилинку, негайно. 

Одним з доказів того спотворення, якого зазнає ук¬ 
раїнська мова серед нашої таки інтелігенції в Україні та 
державних межах СССР узагалі є факт такого поняття 
в неї, що слово зараз, мовляв, означає,., тепер. 

Див, тепер. 



І так, налр*, кажуть: „Зараз у нас нараховується 
багато вузів”* А це насправді значить: „За мить у нас 
нараховується багато вузів”* 

Слово зараз складене: за + раз. Перше значення 
ст. сл* раз було: 1. наглий, блискавично-скорий удар”. 
Звідси ст. сл* р а з и т н: „раз-у-раз блискавично - скоро 
завдавати удари”* 

Пор. укр. поразка, поражений (нагло приго¬ 
ломшений чим), з р а з и т и І т.п. 

„Раз” слово праслов'янське І ітрапгдоеяр. походжен¬ 
ня* Пор* лнт* гиохая * раз; множина гиойаі - - риса, лінія; 
цім* КізБ — риса. 

Слов'янське колокніяльнс раз замість о д н н пов’я¬ 
зане з першим значенням цього слова. 

Зараза — пошесть, епідемія* 
Лекс* 1627, 188: Зараза, короба. 
Там таки, 429: Хороба заразливая, 
„Зараза” —- пошестна недуга, що „разить”, цебто 

наглим ударом спадає на людей. 
Див* р а з* 
Зарізати — убити способом перерізання горла. 
Слово о п. І, Н87 р.: Зараза Редедю, 
Зарізати — дефінітив дїєсл. різати — із ст. сл, 

різати* 
Слово це загальнослов’янське; пень його праслов'ян¬ 

ський праіндоевр. походження* ГТор* лит* ге££і — різати, 
гезуз — риса. В Україні вдлвнину р'Ьз'ь поряд свого пер¬ 
шого значення (різ, різок) набрав був собі й другісного 
значення: „лихва”, а р'Ьзоимиць означав лихваря. Це 
тому, що він на паличці „різав” (карбував) риси, число 
яких означало число заборгувань* 

Так само за кріпаччини (пашцнни) к я р б о в н й у 
фільварку карбував (вирізував) на пялочні риси (різи), 
що означали число дніп праці кожного кріпака. 

Заробити — придбати собі грошей чи будь-чого сво¬ 
єю роботою (працею) в кого. Ітеративом цього дієслова 
є слово заробляти. 

Лскс* 1627. 439: Лукїн толико зароблял* 
Зарплата -— заробітня платня. 
Ця абревіатура — це калька з російського „зарпла¬ 

та" („заряботная плата”)* Це російське слово створене 
офіційними чинниками СССР* 



Заручини — обрядове з’єднання рук нареченого й на¬ 
реченої символічним пов’язанням їх рушником, що є пе¬ 
редумовою можливості звершення їм Сб. Таїнства Вінчан¬ 
ня* В Україні традиційно обряд заручин звершувався в 
Церкві, До нашого обряду заручин, початим якого ведуть¬ 
ся ще з дохристиянських часів, згодом, за християнських 
часів, додали насаджування нареченим „заручинових об¬ 
ручок1’ (перстемів) на палець нареченої і на свій* ї від 
старого церковного терміна обрученіє (що означав 
заручини) ці псрстеиі назвали обручками* 

Лекс. 1627. 289: Обрученіє — заручиньг. Обручаю: 
Ззручиньї чишо, панну заручаю* 

Засадна, арх* — засідка; зах* укр. засідка, 
Лекс. 1627* 275: Ухиіцреніє — загадка, ошуканье* 
Ст. сл. засада, рос, засада й засадка* болг, засада; 

серб, заседа, ч, гаїоїіу; п. яазасігка — означають з а с і д- 
к у і походять від засадити, що є перфективом дієсл* 
садити, 

Суч. укр. засідка утворене з укр. за-сідати(ся), а 
цс із ст* сл* сідати (не із садити). 

Заслона — пошита з матерії запона для вікон і тих 
проходів у кімнатах, де немає дверей. 

Заслона — завіса, Лекс* 1627* 71* 
Там же: Заслона кухенна. 
Там таки, 192: Под заслоною покрйтє, 
Лекс* 15966. 886: Щит - тлрчгц заслона* 

Брюкнер (8ЕІР) — виводить слово слон від сло¬ 
в'янського „слонити” (п. зіопіс, зїапіас зіе), яка є варїян- 
том дієслова „склонити”. І з пнем цього дієслова він по¬ 
в’язує походження слова заслона. 

Чи не реальніше було б пов'язувати походження сло¬ 
ва заслона з німецьким баїгіеіпе? Адже ж слово зас¬ 
лона найперше появилося в тих слов’янських країнах, 
що близько Німеччини, а саме — в Польщі й Чехії. 

З Польщі це слово прийшло в Україну й Білорусь, 
а в інші слов’янські країни воно не проникло взагалі. 
В Україні воно почало конкурувати з нашим старим сло¬ 
вом завіса — із ст. сл. завись* 

Чехи зберегли в себе сліди його нім* походження, 
бо ноно п них заучить яйсіопа (під Яаіяіоїпеї* я ис за¬ 
слона. 



З Польщі — через Україну — пішло дієслово за¬ 
слоняти і із Росію (рос, заслонять), але іменник 
заслона туди не дістався. 

Заслона: ст. сл. завись; болг. завіса; серб, завеса; 
рос. занавесь; укр. завіса; ч. гауеза, оропа, гасіопа; п. газ- 
}опат Пгапка (з нїм. УогЬап§), 

Засмучувати — доводити кого до стану сумного на¬ 
строю. 

Лекс. 1596. 286: Стужаго — озлобляю, удручаю, за- 
смучаю* 

Лекс, 1627. 238: Удручаю, засмучаю. 
Засмучувати — ітератив дієслова засмутити, що 

є перфективом дїесл, смутити; ст, сл. зьтрШі — із 
ст. сл. зт^-трШі. Пор. укр. мутити ■— сколочувати що 
(напр., воду, ~ звідси: мутна вода); також мутити 
— колотити настрій у громаді: баламутити людей. 

Праслои. пень цього слова є варіантом прліндоєв¬ 
ропейського. Пор. лат. тлпего плггстщ хішлюгіптії, вїя- 
ти; гр. тапікоз — бушуючий. 

Засохнути з ішшкого чи мокро-м’икого стати ціп¬ 
ким, стужавілим, цебто засохлим. 

У ст.-церк.-слов. писаних пам'ятках сухг, сухоштав'Ь 
(худоіцашш), суша, сушило. 

Сухт> — старослов'янська назва місяця березня. Діє¬ 
слова в групі цих ст.-церк.-слов. слів немає, але в праслов. 
і стпросл. добі серед них дієслово, звичайно, було, І воно 
мусіло звучати :!:<гьхпоІЇ. Його пень (*5Т*х*) віддзеркале¬ 
ний в суч. болг. сгхна (з'ьх-ла). Цей ст. сл. (і прасл.) 
пень ('з'ьх-) на західньослов’янському грунті перемінив¬ 
ся в ех-, про що свідчать ч. зсЬпоції І п. зсЬп^е, На схід- 
ньослов. грунті цей старий пень (ії:Б'ьх-) перемінився в 
зох-, а про це свідчать укр. сохнути і рос. сохнуть. 

Подібно ст. сл. (і прасл.) з'ьхгапШ перемінилося в 
ч. зсЬгапіІі і п. нсЬголіс, та в рос. сохраннтп (пор. ста- 
роукр. сохранити, яке ще й досі збереглося в нашій 
народи, мові). У ст. слов. (і прасл.) словах зихт? 
віддзеркалений їхній спільний праіндоевр, пень у двох 
старослов. варІянтах зьх- і вих-. 

Пор. латвійське зияі — сохнути: індій, £из2]аІі — сох¬ 
не; лттт. зивіі - - миртітппіпт (про ту живу істпт\\ що ніби, 
„всихає). 



Застав — запорука майном, що довжник (боржник') 
зверне вірителеві (кредиторові) грошову позичку. 

Слово походить від дієслова з а с т а в п т и (зл-ста¬ 
вити). 

„Ставити'5 — слово загальнослов'янське (ст. сл, ста¬ 
вити; п. зіа\уі<5 і т.д.), а ного лраелов. пень походить з пра- 
індоевропспського. Пор, лит. зїоигеії —- стати, лат. зіо 
(стою), зіаге (стояти); ній. зіеііеп; англ. зіашї. 

Заставка — перегорода, яка спинює чи пускає воду 
через греблю, напр, для млина. „На всі заставки” — дуже 
сильно, бо коли пустити воду на всі заставки, вона силь¬ 
но шумить. „Хропе на всі заставки”. 

Див. застава. 

Заставка — той малюнок, що є прикрасою на почат¬ 
ку рукописної чи старо друкованої книги. Ст. сл. застави ця. 
У Київській (Архангельській) Єв. 1092 р., л. 123 над за¬ 
ставкою написано: „Люба заставице”. 

Від давнього заставити (місце в книжці). 
Див. заставити* 

Застрілити убити вистріленою з вогнепальної зброї 
кулею, або стрілою з лука. 

У староукр. мові було два варіанти цього слова: за¬ 
стрелити (з якого походить арх. застрелити) і 
застрілити (з якого походить суч, застрілити). 

Ст. сл, стрілити, стрілити; стрільба; рос. стрелять, 
п, з£г2е1а£. 

Праіндоевр. джерела праслов'янського пня цього сло¬ 
ва ще не вдалося відтворити. 

Заступати — 1, заслонювати кому вигляд на що; 2. 
ставати кому на дорозі; 3. виконувати обов'язки замість 
кого. 

Слово о п. і. 1187 р.: Жалость єму знаменіє заступи. 
Лекс. 1627. 233: Заступаю кому дорогу. 
Заступати — слово загальнослов'янське; рос. за¬ 

ступать; п, гааі^рсгогас. Головний його компонент —- сло¬ 
во ступ а тіт — походить із ст. сл. зірраіз, що є ітерати¬ 
вом ст. сл, дієслова стррШ — ступити, цебто перспектива 
ст. сл, *ірріІі (пор. ст. сл. гьп-ьтати}; ч. іорапкі — чере¬ 
вики); ступати — зробити стопою рух уперед; ст, сл. 
стола; укр. стопа; рос, стопа; п. зїора. 



Корінь слона — праслов. і праіндоевр. Пор. грецьке 
зіетЬо — топчу ногами; англосакс. зіетрап — бити що 
в ступі. 

Слова стопа, с т у п а т н, ступ а базуються на од¬ 
ному н тому самому пні. 

Засягнути ради, місц. — порадитися; калька з поль¬ 
ського газіа^п^с гасіу, що вжив, в Галичині. 

Зась — не вільно, годі. 
У Номиса, УП.: „Що попові вільно, то дякові зась”. 
Білоруське зась, л. газ, ч. газе. 
У наших найстарших писаних пам’ятках цього слова 

немає. Б Іпатському Літописі є фраза „за ся” (малий 
гас), цебто „за себе”, яка, на думку деяких дослідників, 
означає ,.назад”. Цеп погляд підтримують ще чеським 
газе (зась), яке, кажуть вони, означає газе, цебто за 
себе, а це означає назад. 

Автори етнмол. словників помилково інформують 
що п. газ має тільки одне значення: „за себе” чи „на¬ 
зад!” —цебто: „не вільно!”. Польське газ також означає 
протиставне а (в значенні „натомість"). 1 так кажуть: „Опа 
ргасо^'аіа, оп гай зіесігіаГ\ Цебто: „Вона працювала, а він 
сидів". 

Цікавий факт: наші філологи ХУЬго в. слово зась 
пояснювали церкошю-слов’япськмм словом пак н {ще 
раз). 

Див. Лекс. 1596, 26: Паки — є ще, зась. 

Затверділість — стан затвердіння, сильного заціпе¬ 
ніння чого. 

Лскс. 1627. 424: Затвердилось в жолудку. 
Слово це — дієприкметник від дієслова затвер¬ 

діти (за-твердіти), Ст. слов. твр^дЬти (твердіти) по¬ 
ходить від твргдг (твердий); болг. тврьд; серб, тврд; 
ч. іугсіу; п. Пуагсіу. 

Пень слова праслов, І праіндоезр. Пор. лит. іигігїаз 
— твердий, сильний. 

Затишок — затишне місце; місце, де відчувається 
тишу. 

Лєкс. 1596. 4: Безмолвствую — в затипгу живу без 
гомону. 

Лекс. 1627. 256: Тишина, затйщіє — тихость. 
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Топити, міст — палити в печі. Слово вжив, тільки 
в Сх, Укр.; у 3. Укр. його немає, ~ там уживають тільки 
слово палити* 

Слово топити (палити в печі): болг. топл]*а; серб, 
растолити; ч. Іоріії; старопольське іорі£ (суч. п. раїіб). 
Пень цього слова (топ-) наявний у ст.-церк.-слов. мові: 
ї о її л о (тепло), топлица (теплиця), топлотп (теплота); 
болг, теплота, топлина; серб, топлота; ч. їеріо; її. сіерїо. 

Старосл, топ- (як це в укр. топити) і теп ■ (пор. 
наше теплий) були однозначні. 

Слово це лрислов. лраіндоевр. лоходж, Пор, індійське 
Ціраіі — гріє, ті лить, лат. Ісрісіи& - - те, що иідноснтьсн 
до літнього. 

Звичайно, пень нашого слова топити, утопити 
(ст. сл. топити; п, іоріс) у значенні мордувати вкинен- 
кям у воду не є того самого походження, що пень слова 
топити в значенні палити в печі. Про це свідчить апо- 
фонія о : а в ст. слов, мові топити, "тапати (пор. укр, 
потапати). Лраслов. пень (лраіндоевр. походж.) у цьо¬ 
му слові означає дуситн. Пор, пім, Тарре — лапа, пазу¬ 
рі; гр. Іареіпо — кидаю вниз; ст. сл. стопа з прасл. *їора 
— удар з притиском. 

Затрубити — див, трубити. 

Затрудпятн, затруднювати —- давати працю кому, най¬ 
мати на роботу. 

В укр. мові немає цього слова. Польське заітшіпій, 
гаїгисіпіас — давати працю кому; рос. затруднять 
означає утруднювати. 

Див. труд. 
Заутреня, арх. — Утреня, Рання Служба Божа. Від 

ст. сл. (і ст. укр.) утро. 
Див, завтра. 
Слово о п. І. 1137 р.: Позвоннша Заутренюю. 36. 
Заушник, арх, — підлизник, лакуза; щоб ириподоба- 

тися кому, шепче йому на вухо, доносить на кого. Слово 
це — польське: гаизгпік — підлизник, прихвостень. Укр, 
заушник чи заушниця означає кульчика (укр. 
старе слово: сережка). 

Лекс, 1627. 307: Шепотннк — обмовца, заушник. 

Захалявний — те, то зберігається „за халявою”, напр. 
Т. Шевченко, як був на засланні, так переховував зшит- 



ка з своїми віршами, і називав цю книжечку „захаляв- 
ником”. 

В Україні в 1960-нх роках почала ширитися т. зв. „за¬ 
халявна література”, цебто ті видання (звичайно, — ма¬ 
шинописні); що їх цензура влади СССР не дозволила б 
друкувати. 

Словом з а х а л я в н и к в Україні називають І довго¬ 
го ножа. У нас удавшгну називали такого ножа заса- 
іт о ;к її м к о м, 

Діт. Слово о п. Г 1187 р.: Все щнтоп сь засапож- 
нпкм. 

Літсрат. халява походить зо Сх. Укр. У Зах. Укр, 
переважає слово хол ява. 

Захарів, Захартя, ч. ім'я, з д. євр. 2єсЬаг'іаЬи, 2есЬаг'- 
що означає: „Згадає Господь”. Д. єнр. гасіїаг — са¬ 

мець, але такого імені в Біблії немає. Наше „Захар” поста¬ 
ло з „Захлрін” а цс із 2есЬаг']аЬ, 

Захід -- 1, захід — факт заходження (староукр. 
„западання") сонця за обрій; 2. з а х і д — та сфера сві¬ 
ту, де сонце заходить; 3. Захід — сукупність західніх 
країн. 

Захід: ст. сл, западе, заходе заитіє; болг. запад, 
заход; серб, запад, заход, залазак (сунца); ч.гарай; п, га- 
сЬосі, 

Запад — від западат и, з а х і д — від заходити. 
Лекс, 1027 р. 74 інформує: Заход солнца — запад. 

Заховувати „в пасці" -- бути ласкавим до кого. Каль¬ 
ка (перебитка) з польського ,ЛУ Іазсє гас1іо\\гу^ас (шіес)” 
ко£о». 

П лапгЬ споєїї заховуєт. Катих. 1645 р. 46. 

Заховуватися —- поводитися. Походить з польськ. га- 
сЬо^у\уас зіс\ Укр. поводитися, а звідси поведінка. 

Яко ся маєм против Аггелов заховати. Катпх, 1645 р. 
86, 

Зацвісти — вкритися цвітом {про флору)- Ст, сл. 
цвісти, цшісти, цвьту (суьірк На праслов'янському грун¬ 
ті поряд *кв1угь (*куеГь) появилося цвітгь (сує^ь)* Од¬ 
нак прасл. *куе!т> у пам'ятках ст.-церш-слов мови не за¬ 
свідчене. {У ній є тільки цвіугь). 

яо 



Але праслов. ^к^і^ь збереглося (поруч слова цв*кть) 
в інших слов. мовах* Пор. укр* квїт(-ка)т квітувати 
(збіжжя квітує); п. к\уіа£, к^ііпас; ч, куеі 

Зацнлй, арх. — чеснотний; слово це — польське: гас¬ 
ну (га-спу); п, спу поход, із ст. сл* сьбіьпь (чьстьнг) 
— чесний. Від п. спу походить споШтуу — чеснотний* 

„Зацному дому своєму заслуги єднаючи”. Лекс* 1627 
р* Пер. 

Там таки, 167: Поп — зацньгй отец. 
Польське спу (із ст* сл* сьсіьнті) є також у чехів. 
Зачаття, цсрк. — зародження людської істоти* Слово 

зачаття (ст* укр* злчятіє, ст. сл. гас^іце). 
Слово зачаття вживається у нас тільки в релігій¬ 

ній сфері. 
З а ч а т'є Сьіна Божого в живогЬ Пашш. Катих. 1645 

р* 196* 
Зачинати, арх. — починати* (Пор. ст.-церк*-слов. за- 

зачаття (стцслов. зачатїє — чит* гасєЩе). 
Знак Хреста Святого зачинай на челі*. Катих, 1645 р, 

26* 
У народній мові досі зберігаються наші старі слова 

зачинати, наминати, яких суч* лїтерат. мова вже 
уникає. 

Починати — ітератив дієсл* почати* Пень ст* 
сл* зачяти (гас^іі), цебто се- (наше старе чя-) походить 
з того праслов. ішя, якггй зберігся в ст. сл. словах искони 
(спочатку) та коньць (кінець). 

Зачиняти — закривати двері, вікно, браму* Старе укр* 
було затворйти, затворяти* 

Слово о п. І, 1187 р*: Затворив Дунаю ворота* ЗО* 
У Галичині й досі живими в мові залишилися слова 

створити (відчинити) й затпорит» (зачинити) — 
із ст. слоа. (і староукр.) пнем — вор-; пор* укр. суч*: 
вер-тіти; по-вор'От; вор-ота* 

На Сх* Україні цих старих слів уже не вживають* 
Там тільки: відчинити, зачинити. 

Дієслово чинити (пень чин*) з прикладеними до 
нього прийменниками розгалужнлося в чималу сім'ю слів: 
від-чшшти: за-чннити; при-чинити (двері, вікно, браму); 
роз-чииити (тісто); з-чинити (рибу); ви-чинити (зерно) 
^— відділити від нього колоски тощо); спри-чинити (кому 
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що, — напр,, горе, нещастя); при-чинитпся (чим до чого, 

— до якого діла, справи), і т. ін. 
Крім цього: чин; по-чин; причина; при-чинна (у Т, 

Шевч. дівчина „причинна”); у-чинок — зло-чин; „таким 
чином” (способом), і т, ін, 

Ст. сл. чшгь — (гр, їахіз) — шик, порядок, ранга 
(ступень), 

У ст. слов, мові чииь звук ч ($) постав з праслов’ян¬ 
ського (і праіидоевр.) к. Пор. гр. кіпео — пускаю в рух, 
уводжу в дію. 

Збан — рід посудини на рідину, формою переважно 
схожий па великого, опуклого глека (глечика). Літерат. 
збан, (народне збан і дзбан), збанок, збанбчок. 

Лекс. 1627, 222: Скуделі» - глшітітні збан нлн гор¬ 
не ц. 

Там таки, 426: Кукпп'ш — збан пліт корчагь. 
Лекс. 1596, 26: Стамнп -- кгелеткя, збан. 

Там же, 29: Скудель — глиняний збан. Скуделник — 
гончар. 

Там таки, 16: ГСувшшг ’— збан. 
Рос. жбан (купити); ч. йЬап, буап; серб, і хорват, 

цбян, жбан; п. йгЬап, гЬап; ст. слов. цьвант». 
Різноманітність иазпуків цього слова в слов. мовах 

є одною з головних причин, що не дозволили зробити 
реконструкції його праслов. пня та висвітлити його пра- 
Індоевроп. минуле. 

Збивати — силою ударів змушувати кого чи що па¬ 
дати згори вниз. Напр,, збивати яблука з яблуні. 

Ст, слов, в^збивати; в укр. вимові возбьівати. 
Слово о п. І. 1187 р.: Соколі» ві'їсоко птиці» возбива- 

єть. 27. 
Ст, сл. — бнвати (ітератив ст. сл. бити) у ст.-церк.- 

слов. пам’ятках не засвідчений сам, цебто без наростка 
(напр., ггьз-, изь-, по- і т.д.). 

Ст. сл. биті (ЬШ) загальнослов’янське. 
Прпіїїдосвр. джерело його праслов. пня можна поба¬ 

чити навіть у деяких суч, мовах їндоепро. сім’ї напр. в 
аигл. іо Ьеаі (бити) та у фр, Ьаїїге (бптітк 

Збирання — громадження чого, від діесл. збирати 
(громадити), 

Лекс. 1627. 247: Мабьітьє, збираньс. 
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Збирати: ст. слав, с^ьбрати (зібрати), сьбирати 
(збирати) — звідси старше укр. собирати; із ст. сл. 
сьборіз — укр, собор; збирання, ст. сл. с'ьбпраніє. 

Рос. собрать, собирать; болг. собирати; серб, саби- 
рати; ч. БеЬгаі;і, зЬігаії; и. хеЬгае, хЬіегае. Про праІндоевр, 
родовід цього слова свідчить лит. Ьагаз — згромадження 
(збір), громади. 

Збіг — збіжність, головно вживається у фразі „збіг 
обставин", що є дослівним перекладом польського „яЬіе# 
окоіісгпозсі” — „збіжність обставин”. 

Лекс. 1627. 234: Стсченіє — збкг. Стинаюся — збі¬ 
гаюся. 

Споріднених зо словом „збіг” полонізмів у нас є гурт: 
„бІжучого року" (з „Ьісхасс^о токи”) злмісць „цілого 
року”; „з бігом часу” (Із „г Ьіе^іет с^ази”) замість 
„з ходом часу”. 

Збіжжя днв. Бог. 
Лскс, 1627. 453: Жито або збожье. 
Там таки, 361: Зббже, жито. 

Збір — див. збирання. 
Лекс. 1627, 247: Сбонмище, сонм — громада людей, 

зборт божннца, жидовская школа, сббрище. 

Зброя — технічні смертоносні засоби мілітарної бо¬ 
ротьби. Староукр. броня — із ст. сл. брт>ня. 

Пор. еуч. п. Ьгой. 
„Броня — зброя, панцир”. Лекс. 1627 р, 16. 
Там таки, 297: Оружіє — мкч, бронь, зброя, дарда, 

бост, стркла, ггогкск, коггЬя, древце, волочня, галябарт, 
рогатина. 

Лекс. 1596. 21: Оружіє — бронь, збрбя. 
Зброя — „Скласти зброю" — здатися ворогові, 
Зброїти — озброювати. 
З б р 6 їт ит арх., з польського гЬгоіс — робити збит¬ 

ки, допуститися злочину. 
„Внв-Ьдуюся о том, што кто збрбил”, Лекс, 1627 р* 22, 
Збруя — пишна упряж на коня, 

Збудйти ‘— перебити кому сон, вибити зо сну. 
Слоно о п. 1. 1187 р.: Гонор галнчь убуди* 
Збудити (староукр. убудити) перфектив дієсл. бу¬ 

дити; рос. будить; ч. ЬийШ; л. Ьигіяіс; ст.-церк.-слов. бу- 



днти, буд'Ьтм, в'ьзбуднутп (у-ьгЬшіпрїі), б'ьд'Нти (не спа¬ 
ти, бути сторожким), 

Праслово, Пор, лпт* раЬашіе (побудили); пруське 
ехЬаигкііпіз (збуджений). 

Збурення — зруйнування, (арх, розрушення), з поль¬ 
ського яЬигяепіє із гЬигкус — зруйнувати, 

Лекс. 1А27. 203: Рлзсьгпаніє — лбуреньс. 
Лскс. 15%* 29: Струї — збуренеє м’Ьста албо люду 

побнтьй. 
Укр. збурити означає схвилювати воду так, не¬ 

мов би над нею буря пройшла* „Люди збурилися” — у 
товпі стало глітно* 

Звада, арх* — сварка; з польського г^асіа (сварка), 
Лекс* 1627* 462: Звада, 
Там же, 208: Реть —- зщїда, спор. 
Звати - ], називати; 2. звати, арх* — кликати. 
Слово о и. І* 1187 рл Орли клектом па кости звізрн 

зовут* 
Там же: Доїть ти, княже, клігчсгь и зоветь князи на 

побуду. 

Зверху — 1. па верху чого; 2* назовні. 
Слово о гт. І. 1187 р,: Кличем вр'ьху дрова. 
Ст. сл* врьхь, врьхь; болг. вр'ьх; укр, — верх (будин¬ 

ку), вершина (гори), вершок (дерева); серб, вршак; рос, 
верх, вершина, верхушка; ч* угсЬ, угзе^; п. ^іеггсїі, луіегг- 
сіюіек, 

Пор+ ЛИТ- УІГ521І5 —■ верх. 

„Звершилось!” — Єв. Івана 19*30 розповідає про ос¬ 
танні хвилини Ісуса на Хресті: „Коли (сус оцту прийняв, 
то промовив: „Звершилось!,.,” І голову схиливши, від¬ 
дав Свого Духа .,І не слово „звершилось” {„соверши- 
шася”) стало крилатим: його проказують, коли виповни¬ 
лось шось важливе. 

Звершити — виконати який урочистіш акт (дію): 
звершити Сб* Таїнство; звершити Чин Рукоположення; 
звершити академічний акт („конвокацію”). 

„Звершити” — змодернізоване староукр* „соверши- 
ти" — із старосл. сьнр'ьшнтп. 

Не можна вживати слово „довершити" замість сло¬ 
ва „звершити", бо д опер пінти — це довести якусь 
дію до кінця: докопати що, Пор. в Івана Франка („Не по- 
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ра”): „Довершилась в Україні кривда стара” — зна¬ 
чить: кривда дійшла до найвищої точки* 

Звивати — І* змотувати (нитки, шнурка) на катуш- 
ку чті шгтулю; 2* зрульовуватн що* 

Слово о п. Т. П87 р.: Свивая оба полм* 

Збиток — сувій* „Збиток” — з польського гугііек. 

Лекс. 1627, 214: Свиток — цидула, пап^р зверченьїй* 

Укр. сувій, мн. сувої* Напр*, сувій полотна, сувій 
матерії, сувій (роля) паперу, сувої пар гам ситових чи папі¬ 
русових рукописів і т*д. Перші книжки — сувої (звиті на 
налочку) появилися в Єгипті, і вони були папірусові* По- 
тім вони перейшли в Грецію, а звідти — в усі країни Ев- 
ропи. В євреїв Тора („Тойра”), цебто П'ятикнижжя Мой- 
сея, й досі готується в формі пергамєнтового сувою* 

Звитяство, арх, -— перемога; староукр. побіда: „зви- 
ТИЖСТВО” - З И* 2%уусі95і\¥0, 

Лскс. 1027. 158: ПобЬда - зш-гтяжстію, зштЬкстпа, 
знак згштїтзетва* 

Лекс* 1596. 326; Одол'Ьніє —- звитязетво. 

Там же, 25: Побіда — звйтязетво* Поб'Ьждаю — зви- 
тяжаю* Побудник — звйтяжца* 

Із староукр* витязь (ст, слоя. ч. уііег), —* цеб¬ 
то воїн (вояк), герой, лицар — у нас було утворене тіль¬ 
ки одне слово: витяжьство (геройство, хоробрість)* 

А в іЮі'їлкш із слова уіі^гь (витязь) постало слово 
2ЧУуСІЄ5иУ0, 

Звичай — регулярне, добровільне повторювання сус* 
пїльного акту* 

Слово о п. 1. 1157 р*: Забьш свьічая и обьічап* 

Лекс* 1627* 254: Звьїчай* 

Т, т*, 87: „З в ьі ч а й, обь'ічай”. 

Т. т. 177: Звьічай, обйчай. 
Т. т. 8: „Благонравн'Ь -— обьічайне”. 
Звичаєміз церковньїмь, Катих* 1645 р. 406* 
Там таки: Постьі постити звйчаємь христіанским'ь* 

39* 
Т. т,: Такій звйчай бьіл* 



Автор „Слова о полку Ігоря", як видно, розрізняв 
значення слів „свичай" (звичай) і „обьічай", коли він не 
вважав їх за синоніми. О б її чай у нього — це, мабуть, на¬ 
родній обряд (лат. гііив), а звичай — це спосіб (мо¬ 
дус) суспільного життя, головно ж суспільна етика, що 
по-латинському називається тоз (множина шогез). Але 
з ходом часу різниця між значеннями слів звичай та 
о б и ч а й затерлася, і ці два терміни вже почали вважати 
за синоніми, (Див. Сл. 1627 р, і Катих. 1645 р.), 

ї так ось тепер говоримо про „українські народні зви¬ 
чаї", основою яких є наші давні дохристиянські релігійні 
обряди (що вже в основному, так би мовити, „християні¬ 
зовані” формально), а з другого боку вживаємо слово 
„звичайний” для окреслення всього того, що стало по¬ 
всякчасним, „буденним", „простим", отже й „звичайним”, 
„очевидним”* 

Звізда, церк. — це назва подоби символічної зорі, 
з якою колядники колядують па Різдво - - па спомин тієї 
зпідзди, що згадується а Євангелії Мати, 2,9. Це наше 
старе слово походить Із ет. сл. зігЬздп, дзггЬзда. Але поза 
сферою релігії слова звізда вже не вживаємо; у нас 
тепер воно заступлене словом о р я — із ст. слов. з а р я. 

У нас зберігся також звичай робити на бохонцях хлі¬ 
ба (перед печенням його) знак зірки, яку далі по-старому 
називають з в і з д н ц е ю. 

Звізда (рос. звезда, ч. хуегба, п. ртіалсіа) похо¬ 
дить з того праслов. (і праіидоевр.) слова, що означало 
сяйво. Це первісне значення зберегло старопруське сло¬ 
во 5^аі£з£ап, пень якого є варяінтом того ж праіндоевроп* 
пня, що є в лате. зчуаі^кпе (звізда) І лнт. йуаігсіе (зоря). 

Звір — дике створіння. Ст, сл. зв'Ьрь; рос. зверь; п. 
г^іегг, Праїндоевр. походження цього слова засвідч, лит. 
йлгегіз (звір) і латв. т&ікт (звір). 

Слово о п. І. 1187 р.: Орли клектом на кости зв^ри 
зовут. 

Звіриний, ст. сл. звіїрин'ь, звірій; староукр. зв^- 
рИЇГЬ, 

Слово о п. ї, 1187 р.: Свист звірин в^ьста. 
Звіря — маленький з нір. 
„Дикое зв'Ьря1', Лекс. ]627 р, 4. 



Зводні — сплетмі, брехні, поговір. Одн, зві дня. Об¬ 
лудна людина — звідник, звідниця. Звести кого —* обма¬ 
нути, підвести. Звести дівчину — у народи, пісні: 

„Ти ж мене підманула, 
Ти ж мене піднела, 
Ти ж мене молодого 
З ума-розуму звела'\ 

Зводити: з -г водити. Слово загальнослов'янське, 
Ст. сл. водити; р. водить; п. луойгіс. Праслов. пень його 
походить з праіпдоенропейського, Пор. лит. игасіиаіі. 

Суч. укр. вождь; староукр, воєвода (той, хто водить 
Воїи, воїнів; лат. рілссря нрлігц); здх. укр. вожд. 

Зволоч, місц. лайливе слово в Галичині, Літерах, 
спблоч, сполота, (Тик па І кіддгппринмиші). Рос. пюлоч. 

Походить від волокти. Від цього ж укр, заволока, 
волочащнй, волоцюга, Староук. сволоктн (суч. зволок¬ 
ти). 

„Сволоч" — ті, що зволоклися докупи. Пор. рос, 
сброд (від збрестися) збіговище, голота, шуя, чернь; 
п. 2£га]а. 

Волокти — ст.-цер.-слов, вл'Ьшти, вл-Ьку (чнт. уіекф); 
ст, слов. уІЗкїї; рос, волочь; п. \у1єс, Пор. лит, ар\уа1каз 
(ар-\уаТказ) -- поволока. 

Сім'я слів тут велика: волок (велика риболовна сітка, 
якою затягають рибу), волічка, проволока, зволікати 
і т. ін. 

Знон, арх. - - дзвін. 
Слово о п, І. 1187 р,: Той же звон, 
Староук. звонг; ст. слов, звонт*, азькт?; рос, звон; 

Л. СІИЛУОП. 

Із староукр, (І ст. слов.) з в о нг постало суч. дз и І н 
таким самим способом, як із староукр. зеркало поста¬ 
ло суч. укр. д з е р к л о; із староукр. п ч е л а постало суч. 
укр. бджола. 

Слово це звуконаслідувальне, а пень його мас за со¬ 
бою праіндоевр. традицію. Пор. санскр. зуапаз (звук). 

Звук — з мис лове враження, спричинене вібрацією по¬ 
вітря. Староукр. звук*ь; ст,-церк,-слоа, звукт* (чит. глуркь). 
У старослов. тут був перезвук: гурк-; 2У§к. Пор. поль¬ 
ське сіїчуі^к. 



„Звук — голос трубним* дзвіенк, брянк, бр^ьменье, 
брязк або голос. Так же: шум от пчол или иньїх ліггаю- 
іціїх робачкоп шум’1. Лекс. 1627. 76. 

Це звуконаслідувальне слово мало свої варіанти ще 
в праіндоевр, добі. Пор. лат. вопаге (звучати), нім. К1ап£ 
і гр. рЬопе (звук) і т.д. 
Шукати спільного праіндоевр, пня в звуконасліду¬ 

вальних словах не завжди можливо. Напр. „гав-гав" — це 
укр. звуконаслідування собаки, а в англійців: „Ьагк-Ьагк". 

ЗпуконаслїдувалЕнн слова — це слова, які постають 
з відтворення шумів та звуків різних предметів та явищ, 
природи, криків тварин та птиць, а також фізіологічних 
проявів людини, пппрд гр — грр, гер-гер. ха-ха-ха і т.п. 
П українській мові таких слів дуже багато, вони склада¬ 
ють велику частішу її слові шка. напр. т. з в. дієслівні ви¬ 
гуки: бух, скік, бац, трісь. трах і дуже багато інших. 
Див. М. їл а р і о н: Вигукові дієслова, „Віра н Культура" 
1961 рік, ч. 7. 

Від цих вигуків легко творяться дієслова та іменни¬ 
ки, напр.: скікнути, трахнути, бацання, ойкати, хекання, 
захеканий І сила т, ін. 

Це дуже давня частіша слів людської мови. Ця час¬ 
тина мови сильно суб’єктивна, і звуконаслідувальні сло¬ 
ва вільно творяться все нові й нові* особливо в мові на¬ 
родній. 

Більшість звуконаслідувальних слів за довгий час 
свого існування зовсім приноровилася до наших звичай¬ 
них слів, напр., дієслова легко сприймають приставки: 
бурчати — пробурчати, стукати — вистукати, вистукува¬ 
ти, засичати й т. ін. 

У більшості своїй звуконаслідувальні слова в тій чи 
Іншій мірі нагадують звуки свого оригіналу, але нерідко 
бувають і дальші від них. 

Кожна жива істота, псі пташки, вся худоба, плазуни 
й Ін„ — кожне дає п житті свого звука. 

Кожніїй голосний прояв фізичного життя людини: 
говорення, їда, ходіння, стукання, дихання, биття кого 
її т. іп. видають свій окремий внук, і таких суб'єктивних 
звуків у мові дуже багато. 

У віддачі всіх цих наслідувальних звуків на письмі 
проявляється дуже велика суб'єктивність, а тому й ці сло- 
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ва дуже зростають на числі, І власне кінця їм немає. Во¬ 
ни все зростають та зростають своїм числом. 

Є такі стародавні звуконаслідувальні слова, що вже 
далеко відійшли від свого оригіналу і вже перейшли в 
звичайну граматичну частину слова, напр. такі, як звук, 
шелест і т. ін., творячи частину слова. Серед них особли¬ 
во багато дієслів. 

Серед звуконаслідувальних слів також багато слів го¬ 
ворений, ходжєння, їди, биття, і то найрізнїшого харак¬ 
теру. 

Звуконаслідувальні слова — усе це слова, які в ети¬ 
мологічному словнику треба зазначити п виділити в окре¬ 
му групу. Хоч давні пам'ятки зазначають їх мало, але це 
найдавніша група в нашій мові, яка вказує п іга стародав¬ 
ність мови взагалі. 

Давні грецькі мислителі перші теоретично зацікави¬ 
лися фактом творення слів шляхом звуконаслідування, 
і вони перші створили технічний термін для визначення 
цього. 1 цей їхній старий термін — ономатоиеп (з гр. 
опотаіороіеіа) ,шо означає: словотворення шляхом зву¬ 
конаслідування -— ввійшов у нашу наукову лінгвістичну 
термінологію. 

Зв'язок — контакт, взаємини, спілкування. 

Ст. сл. сьв'язь {чит. йу£2ь); ч. зуах; п. г^уіагек; рос. 
связь; ст. сл. вязати {у§2аії), ст. сл. огьпік'ь — в'язень 
{ст. укр. узнпкУ 

Можна припускати, що головною причиною імпасу 
в досліджуванні першого значення цього слова є факт 
пов'язування його з пнем ст. сл. уз'Ьй'Ь (чит. рг'ьк'ь) — 
вузький. Цілком нсоправдано не взяли тут до уваги ст. 
СЛ. С'ЬУЗТї (згоги) —‘ союз, пень якого (рг-, укр. уз-) має 
семантичний зв’язок з лат. ]ші§- (у слові ]ші§еге — зв'я¬ 
зувати). 

Слово зв'язок у нас тепер має тільки абстрактне 
значення, а в минулому ним також визначали все те, чим 
зв'язували чи прив’язували кого або що. 

Див. Лекс. 1627. 266: Уза, юза —- звязок, ланцух, вя- 
занка, фастикул. 

Згідливий - той, кому притаманний природній на¬ 
хил жити в згоді з людьми. 



Прикметники, що сформовані за таким принципом 
словотворення, як слово згідливий, виражають різні 
природні нахили людини; напр., довірливий, соромливий, 
сварливий, примирливий, гнівливий, покірливий, чутли¬ 
вий, грнзлишш, чванливий, брехливий, сполягливнй, крик* 
ливнй і т.д. Тому що вони утворюються з дієслів, то яс¬ 
но, що й прикм. згідливий утворений з дієслова зго¬ 
дитися (з-годити-ся). Пень цього слова год- (пор* 
ГОД’ИТИ, год-итися) є в усіх слон* мовах* Пор, ст.-церк.- 
слов* годьШі (гідний), серб* згодан; ч* Ьо<іп£; п. еосїпу; 
укр, згода (з-год-а); гідний, негідний, негідник* 

Ст.-церк*-слоп. угодьігь, пьгодьн-ь означає: той, що 
подобається кому. Згідливий — це не „потакайло”, не 
„уез-гпап”; згідливий цс тон, у кого є мир у душі. 

Див. Лекс. 1590. 29: Сммрйтелньїй — згодлйвйй. 
Звичайно, згідливий — цс пс те саме, що згідний, 

бо дана особа може бути незгідливого характеру, але 
попа може бути згідною з ким на точці даного пи¬ 
тання. Пор. Клтих. 1645 р. 36: 

Церков єсть собраніє віїрньїх'ь, згодньїх'ь в*ь вьізна- 
ню В'Ьрьі, 

Згідно з чим, а не з г і д м о чому або чого. Згідно 
з листом вашим. Згідно з засадою. „Згідно вашого лис¬ 
та", або „згідно засаді” — цс російська конструкція цьо¬ 
го типу фраз, 

У Грінченковому „Словарі української мови” — „згід¬ 
но з духом нації”, а не „згідно духа па ції"* Проф* Євген 
Тимченко в „Українській граматиці” (Київ, 1917) під¬ 
креслює той факт, що правильно по-українському — 
„згідно з чим”, а не „згідно чому" або „згідно чого”. 
Звернув я на це увагу в „Українському стилістичному 
словнику" (1923 р*), 

Згіршсння, місц. — злонравість; занепад моральнос¬ 
ті. Слово це — польське: здогвяеще - - від догзгу (гір¬ 
ший), 

Лскс. 1627. 164: Претьїканіє — згоршеиьє. 
Полонізм „згіршеипя” ще зберігся в Галичині* 

Згляд, місц* —з польського мгдіасі. Фрази „ЗІ згля- 
ду" (на кого, або що) —з польського .,2е ™г£І£скГ (укр* 
„З у ті пі” (па..,) і „Мати згляд" (на кого, або що) — 
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з польського „Міес па ко^о" (укр. і.Бути виро- 
зумілим до кого) -—* прищепилися тільки в Галичині. 

Згода — І, єдність поглядів у даному людському се¬ 
редовищі. 

Пер. Лекс. 1027 р. 03: Єдиномьісліе — згода, згод- 
лйвьтй'”. 

Там таки, 244: Согласіе — згода, любов, 
Т, т., 225: Змова, згода, покой. 
Т. Шевченко у своєму „Посланії” („До мертвих, жи¬ 

вих І ненароджених”) просив Бога послати нашому на¬ 
родові „єднномисліє" (згідність у поглядах). Гетьман 
Іван Мазепа у вірші „Всі спокою щиро прагнуть” сказав, 
що українці „през незгоду всі пропали”, 

Благослоиенн суть и тьіи, которьги межи людми зго¬ 
ду чинять, Катих. 1645 р., 8Ь 

У нашій пісні сказано: 
„Де згода в семействі, 
Там мир і тишина, 
Щасливії там люди, 
Блаженна сторона”. 

2, Згода непротивлення кому-чому. У Катих. 
1645 р. читаємо: 

Згаджаючися зь волею Єго Святою. 
3. Згода — апробата, дозвіл. Напр,, дати свою зго¬ 

ду на це, (Погодитися зробити це). 
Див. Згідливий, 

Згори, місц, — 3. наперед, заздалегідь, „Згорй” *— 
калька п. 2 йогу. Иалр., по-польському: „2аріасіс 2 йогу” 
„роипесіхіее 2 ^бгу; ло-угфпїпському: „заплатити наперед”, 
„сказати заздалегідь”. 

2. „Згори дивитися на кого”. Це з польського „ра- 
їгхес 2 й^ту па ко£о”. По-українському „дивитися гордо¬ 
вито на кого”. 

Зготувати» арх, — 1, наготувати що (напр., обід), 
зробити готовим; і, зварити (обід), — не „зготувати”; 
3. зробити несподіванку» — не „зготовити несподіванку”. 

Слово зготувати — це укр. відповідник ст,-церк, 
слов, изготови ти (приготовити) І ПОЛЬСЬКОГО 2§0- 
іои/ас. Приклад уживання старого „зготовити” (із наго¬ 
товити) — замість наготовити — маємо в Катих. 
1645 р. 63. 
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Огнь тгкчігші зготоваїши єсть діаволу и агтгеломь 
єго. 

Згромадженій* - громада, збори, збір, собор. 
„Згромадження" калька польського г^готасігєпіе. 

Правдиво спочатку каже П. Бериида (Лекс. 1627 р.)> 
що „Церковь називаєте^ ■— от созваня вкупу на Громаду”* 
Грецьке слово еккіевіа, яким греки називають Церкву, 
означає Громаду. Ллє далі він уже не розстається 
з полонізмом „згромадження”* 

Лекс* ]627. 417: Каяфа — згромаженьє. 

Там таки, 432: Церкву або згромаженья. 

Польське "я^готасіяете” (конгрегація) — це в нас 
церковна громада' польське гдготасігепіе = ге- 
Ьгапіе — цс в нас збори (не „згромадження” чи „зіб¬ 
рання"). 

Збори представників Церкви — це собор* 

Збори представників великої організації — це вели¬ 
кий збір (не „з'їзд" - З ПОЛЬСЬКОГО 2]а2!С[> — бо ж 
на збори можна її пітшлт прибути)* 

Згуба — І. втрата чого» 2. згублена річ, 3* нещастя* 

Лскс. 1627* 151: пагуба — згуба* 
Кажемо: 

1* Через свою згубу (втрату майна) він зубожів. 
2* Його згуба (згублена річ) знайшлася* 

З, Горілка — цс їїого згуба. (Мор. народне „люба 
— згуба”). 

Народне „згубити душу” — замордувати. Пагуба 
— загибіль: п а г у б н н к — душогуб. 

Згук, місц* — звук. Слово „згук” постало та існує 
тільки в східньоукр. говорах* Постало воно шляхом злит* 
тя слів звук і гук (звідси г у к а т и)* Перетворення 
старО'укр. звук — із старосл, звук (чнт. гуркь) на 
„згук" не є п нас першим випадком реформування ста* 
роукр* (і старослов'янських) слів звуконаслідувального 
походження. Ст. укр. ж у р ч а т и, з ві н, л ч о л а (із ст. 
сл. ж у р ч а т и, з в о н, п ч е л а) в нас змінили на д з ю р- 
чати, дзвін* бджола — згідно з теперішнім україн¬ 
ським сприйманням („розумінням") звуків пливучої води 
в потоці, дзвона її бджоли. 
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У літерах, мові однак у нас збереглося наше старе 
звук (Із старосл, і лрлсл, гурк'ь), пень якого е також у 
слові зву, звати (звідси й назва). 

Згустілий — загуслий, Тз ст. слов. (і прасл.) вузії* 
(староукр, густ) постало в'ьдрнШЇ, зьдряіаід, звідси наше 
згустіти, згущати, згущувати, загуснути, Згустливий 
постало Із згустіти, а загуслий — від загусну- 
т и. 

Лекс. 1627, 274: Усьтренгшй — згустілий, зсЬльтй, 

Здалека — з того місця, що далеко, Ст. сл, издалеча, 
издалечс, издалека; рос, издалека; болг. от далеч; серб, 
из далека; ч. я даіека, т. баїку; п. 2 йаіека. 

Пор. у Слові о п, І, 1187 рдПрелегЬти издалеча. 
Лекс. 1627. 432: Магнес — Камень, притягаючій же- 

лкзо до себе здалека. 
З віддалі — цс з відстані взагалі; п. гсіаіа; рос, 

издали. 
Ст. слов. даля; укр. даль, далина, далечина; п. гіаі, 

рос. даль, далина; ч. баїка. Тз ст, слов, далека (і далечь), 
дальнь маємо укр. далекий, дальній; серб, далек, дальни; 
п. баїекі; рос, далекий, дальньїії. 

Лит. іоіиз — віддалений; латв. іаіз — уперед. 
У праіндоевр. добі було два варіанти: * баї- : * іаі-. 
Создати, арх. — створити. Із ст. сл. с'ьзьдати, с'ьзи- 

дати, с'ьзидовати, а також С'ьзиздати (зіс!); болг. сьзиж- 
дам; творю, формую; серб. зидати, сазидати. 

Див. зодчество. 
Слово праслов'янське праІидосвр, походження; пор. 

лит. улодуЛи -- творю, 
У дослідах не звернено уваги на те, що ще в старо- 

слов. добі помилково змішували пень цього слова з пнем 
слова дати, звідси й помилкове ст. слов. сьиздати (со- 
іздати — цебто видати що) — замість сьзьдати. 

Здефравдуватн — замаскованим способом присвоїти 
собі чужі довірені гроші. Напр., кажуть: урядовець банку 
здефравдував чималу суму грошей. 

Лат. бе£гашіеге — обманути; £гаиє, ігаисііз — обман. 

Здобич — прибуток, що набутий насильством. 
Лекс. 1627. 185: Прибуток, здобьіч. 
Там тлкіг, 157: Ясир, полон, здббьтч. 



Ст. сл. добьіча (укр. здобич, р, добьіча, п. хсіоЬусг) 
з праслов. МоЬу^а — від сЗоЬуіі, (Про старе укр. ко¬ 
зацьке: „Добути (здобути), або вдома не бути!”). 

Пор. ст, слов, (ст, церк. слов,) прпбьіль (прибуток); 
прн-бмль. Ст. слов. бь'тль {те, що було колись, — від 
ст, сл. бьітн — бути) — слово загальнослов'янське. Звід* 
си матне старе б и л і н я (бувальщина), що в укр. народ¬ 
ній мові збереглося в формі билиця (п. Ьуііса — бу¬ 
вальщина). 

Автори словників забувають, що в нас було слово 
прибіль (із ст. слоп. прнбьіль — (прибуток), яке її 
досі зберігається в народній мові деяких областей Укра¬ 
їни, — напр. на Волині її Поліссі, 

Ст. сл, бьтти (бути) праслов’янське індоевр, похо¬ 
дження. Пор, англ, Ье (мит. б І), тіім. Ьіп; лат, $ит, 
староукр, суть (вони є) і т. іст. 

Здоіїмйтії, діял, — здійняти. Староукр. „здоїїмити”, 
що збереглося в говорах Галичини, тепер уже не вважа¬ 
ється за літературне. 

Постало це слово цілком нормально із ст. слов’ян, 
рогї'ь-ітаіі. (Пор. сг.-церк,-слов. под'ьимати (под*ь-има- 
ти), Ст. слов. ітиаН (ст.-церк.-слов. имати) є ітеративом 
ст, сл. (староукр. яти, — звідси рукоять) — бра¬ 
ти, хватати, прагнути до кого-чого (укр. арх. стреміти 
до кого-чого), і англ. іо зігіче аі і т.д. 

Староукр. я т и, і м и т и, і м а т и (Із ст. сл. з$іі, ітпШ, 
ітпїі) у сполуці з приставками (приставленими приймен¬ 
никами) мають свою сім'ю слів: пз-яттг, руко-ятка (дер¬ 
жало меча), м'яти (із ми-ятн), прімїматн (із нрп-імлтн). 

Староукр. (ї старослов.) і мити збереглося в нас 
тільки в Галичині: здо-ймнтн (здо-іммтп), підо-ймити 
(пІдо-Імтттп) і т.д. 

Старо-церк.*слов. (і старослов,) „і мити кт> Господу” 
у нас через просте непорозуміння переклали в Богослуж¬ 
бових книгах словами „мати до Господа” і замість пра¬ 
вильного „прагнути до Господа” або старшим — „стре¬ 
міти до Господа”; ло-англ. це було б “\че бМує іо СосГ. 

По*укр. кажемо „мати кого-що”; такі конструкції як 
„мати до кого-чого" суперечать логіці укр. мови. 
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Доптати, діял. — топтати. Діялектичне „доптати” на¬ 
явне в захїдньоукр. говорах {Галичина, Волинь і ін,), На 
Наддніпр. переважає топтати (і воно — літературне). 

Пень ст. слов, т'ьгПїТати (гьп- : топ-) є також пнем 
загальнослов'янського стопа (с-топ-а). Пор, ч. Іорап- 
ку — черевики, туфлі. Звук 1 в цьому пні в деяких мо¬ 
вах змінився на сї, при одночасному збереженні й І, Пор. 
ч, Поранку (черевики) І гіироі; (тупіт); п. сіеріас (топта¬ 
ти) і Еираше (тупання ногами). (Пор. нім. Тарре й англ. 
іар — доторкання чого стопою, або рукою). 

Здоров — 1. народне привітальне слово (скорочення 
формули: „Ьудь здоров!”); 2. здоровим -- та жива 
істота, шо не хвора. 

„Здоров” у функції привітання — це дуже старе сло¬ 
во, 

Пор. Слово о п, І. П87 р.: Здрави князи м дружина. 46. 
„Здороия зьічит”. Лекс. 1627 р. Передмова, 

Значення слова здоров’я див. Лекс. 1596: Ці^лость 
телесе — здоровьє, св'Ьжость. 

Здоровий будучи. Катих, 1645 р. 386. 

Формула ,,за здоров’я” (серб, „на здар”, п. 4із1о ІаС’) 
при „піднесенні” чарки (горілки) — це сліди форми за¬ 
криття з давнього повір’я. 

Пор. напис на чарі до 1151 р.; А кто пь(є), тому на 
здоровьє. 

Стцслпв. з д рате (під з драїть) — „здоров’я” довго 
зберігалося в нас у слові „здравиця" шптя „за здравів”. 
Також „за здрлвіє” — часточка на Проскомїдії за „здо¬ 
ров’я”. 

Здравствувати, арх. —- бути здоровим, із ст*- 
целов. здравьствовати, 

Лекс. 1627 р. 477: Здраветвуй о Господі. 
У народи, мові „здоровий” також означає „великим”, 
„Здоров о” щось робити означає робити те, що 

добре для здоров’я; напр., кажуть: „Молоко здорово пи¬ 
ти”, „Здорово” — сильно; напр.: Він здорово вдарив 
довбнею! 

Здорожитися — втомитися довгою „дорогою”, цеб¬ 
то подорожжю. 
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Це дієслово належить до тієї самої категорії* що й 
народне „знсбутітся”, цебто зазнати втоми через саме від¬ 
чуття довгого часу — „буття”. 

Див. дорога. 

Здужати — мати силу, могти. 
У негативі: нездужати {із не + з + Дукати) бути 

слабим* хворим (недужим). 
Н е з д у ж а в і л и й — хирлявий, слабовитий; ду¬ 

жий — сильний. 
Д ужатися — боротися (про силачів-борців). 
Дуже — сильно* кріпко, багато* в великій мірі, — 

папр. у слові байдуже (бай Н- дуже), 
„Мощй — здужати”. Лекс. 1627. 122. 
„Здужати” — слово живе й дуже часте в укр. народ¬ 

ній мові. 
Зегзиця, арх. — зозуля. 
Слово о п, 1. 11 £7 р.: Зсгзнцао рано кьічегь. Полечу 

зегзицею по Дунаєви. 
До речі, І. Срсзневський (у праці п.н. „Матеріяльг для 

словаря дрсвне-русскаго язьтка”)* пояснюючи слово 
„зогьзнца”, як синонім слова зозуля, цитує слово 
зегьзьіца із Слова о полку Ігореві* і подає його різні 
схїдньослов’япські синоніми. Не може бути сумніву* що 
староукр. слово зегзиця — це один з варіантів ста- 
росл. звуконаслідувального слова для означення зозулі. 
Це видно в світлі таких назв зозулі, як словацьке яеяНи- 
Ііса, польське народне д/едхбіка (кикиїка), рос. діялект. 
жсгозуля. 

Зегарок, місц. — годинник; старе слов’янське чась- 

ник*ь; ,„зегарок” (народне в Галичині) — з польського 
гедагек, а це з нїм. 2єідег — те, що показує (години). 
Селяни в Галичині часто вимовляють його по-своєму: 
дзиґар ок. 

Зелений - слово всеслов'янське; ст. слов, зелень, зе¬ 
ленити; зеленіли; зеленіти, зелені, (флора взагалі)* народ¬ 
не зелепуха {недозрілий овоч), переносне „позеленіти” 
(про обличчя хворої людини). Зелененький, зсленесень- 
кий, зеленкапий. 

Зелені Опята -— Свято (староукр. прязяїпг) Святої 
Тройці. Удавіішіу більш популярною була його церков¬ 
на назва „Свято П’ятидесятниці”, 
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У дохристиянських часах у той день припадало свято, 
яке характеризувалося умаюванням хати, воріт і вулиці 
зеленню, І цей звичай залишився її досі: у той день (те¬ 
пер він сходиться зо Святом П’ятидесятниці) всі будин¬ 
ки, брами, вулиці й церкву умайовують зеленню: вітям і 
зіллям, 

Лекс. 1627, 199: ГТятдесятница — День Пятдесятньїй, 
Зеленьш Святка. 

Зельман — див, 3 а л м а н. 
Земля 1. субстанція па поверхні нашої планети, па 

якій ростуть рослини; 2. Земля — назва нашої планети. 
Наші предки за дохристиянських часів вірили н ма¬ 

гічну (наприродню) силу землі, і вважали її за живу та 
священну. 

І тому це вірування залишилося в формулах заклят- 
тя: „Бодай тебе сира (або „свята*1) земля поглинула 
(або „побила")”, 

(У давніх євреїв також було цього роду повір'я. Див, 
Книга Чисел 16,31-35: „Земля розступилася й поглинула 
бунтаріи проти МойсоГ). 

На Запоріжжі вибраному за кошового отамана чи 
гетьмана клали на голову трошки землі, а звичай цей 
був відповідником „помазання (оливою) на царство", що 
був на Близькому Сході, і також перейшов у країни Ев- 
роїш. 

Старі люди в нас по селах І досі на знак присяги 
з'їдають грудочку землі. 

Земля -- назва нашої планети. 
Нашу планету у всіх мовах називають тим самим тер¬ 

міном, яким називають ту її поверхню (грунт), на якій 
ростуть рослини. Словом земля також називають краї¬ 
ни (край) і поле* 

Пашу мжчісту ллзпплм були словом г л о б (з лат. 
£ЇоЬиз —те, що має форму кулі) тільки тоді, коли від¬ 
крили той факт* що форма землі — сферична, а не плос¬ 
ка, Слово земля загальнослов'янське з праіпдоевроп. 
минулим. 

Пор. лата, гетпе і гр, £е, які свідчать, що в сло¬ 
в’янському земля, земь, яете, ястіа і ііь з (я) походить 
з праітшоевр. є (ґ). Земля (грунт) у російській літерат. 
мові — це и о ч в а, але в рос. народи, мові цього слова 



немає. Та й походження цього рос. літерат. слова досі ще 
не досліджене. (У чеській межі росеу означає підошву, 
але чи ного пень той самий що й у слові п о ч в а — це 
питання). 

У нашому старому церковному письменстві слово 
земля найбільше пов'язане з християнською релігійною 
сферою. 

Пор. Лєкс. 1627. 434: Бьтсть мнІх, не ллю на землю* 
толико бо (Ні ему воздержапіе. 

Там таки, 441: Персі а, ел. - - бпрзо земний. 
Колінні земних, Каті їх. 1645 р. 156. 

„Земля обігова на" — Земля Обіцяна юдеям, Палести¬ 
на, мрія й надія. Вираз частий у Біблії, див. Євр. 11,9. 

В історії нашої літератури першим тим твором, автор 
якого висловив свою глибоку любов до рідної землі* бу¬ 
ло „Слово о полку Ігоря” (1187 р.). Автор його час до 
часу з тугою звертається до неї. „О* земле руська, ти вже 
за горою!11 

Осип Туринський одного з своїх романів назвав „Сни 
землі11. А її отім Ілля Кнріик {у Канаді) написав великий 
роман „Сини землі”. „Земля” — так називається один 
з романів Ольги Кобнлянської. 

Зернятко — малесеньке зерно. У нашу книжну мову 
ХУІ-го в.зайшло було польське слово хіагпко в формі 
„зерпко”. 

Лекс. 1627. 424: КоккІн — зернко. 
Укр. зерно, зерня, зеренце, зернятко. Множ, зерна 

означає якесь число зерен. Слово ж з е р н б означав (ко¬ 
лективно) збіжжя взагалі. 

Слово це всеслов'янське: ст. сл, зіфно, зьрно; рос. 
зерно, ч. ггпо; п. гіагпо. Пень його сягає в праіндоевр. 
мовний грунт. Гіор. лит. йїгпін; пруське хугтз; лат. £га- 
тнгь 

Зеро — французька назва для „вічка” (форма 0), що 
графічно символізує собою числове „нічого". 

Слово „зеро” вживають французи, італійці, англій¬ 
ці, поляки й українці на західньоукр. землях. Німці ка¬ 
жуть „Т4и1” (з лат. пііііиз ■— жоден, ніщо); українці па 
східньоукр. землях кажуть „нуль”; так і в чехів, сербів 
і їіт.; росіяни кажуть „ноль”. 



Зефір — легкий теплий вітерець, легіт; з гр. герЬугоз, 
що вдавнину означало тільки західній вітер. 

Лекс. 1596, 14: Зефир — вЬтр вдячний, от полудня 
^ Ьючій. 

Зупинені Держави Америки (ЗДА) — так у Західній 
Україні аж до 1945 р, називали Америку. ЗДА — це до¬ 
слівний переклад англійського ІІпїїесі Зіаіез ої Атегіса. 
У цій англ. назві слово тут означає державу. 

Британія адмініструвала свої колонії в Америці таким 
чином, що там не було центральної колоніальної влади; 
губернатор кожної колонії безпосередньо підлягав коро¬ 
леві Британії. 

І коли колонії в Америці почали {19 квітня 1775 р.) 
збройне повстання проти британської влади, то тим са¬ 
мим вони перестали визнавати свою дотогочасцу цен¬ 
тральну владу (цебто короля Британії), а своєї централь¬ 
ної влади для всіх колоній вони не встановили. Так, кожна 

^солопія почала автоматично вважати себе за державу -— 
нїаїе. Спроби провідних політичних діячів якось об'єд¬ 
нати ці держави („стекти”), що ще донедавна були коло¬ 
ніями, не були легкі, бо жодна з них не хотіла зректися 
свого статуса суверенності^ (своєї державної незалежною 
ти). І аж 15 листопада 1777 р. представники цих держав 
(визволених колоній) на своєму конгресі проголосили 
Артикули Конфедерації Держав Америки, Але кожна із 
цих держав далі зберігала свою незалежність, бо хоч усіх 
їх єднав Конгрес їхніх представників, але жодного цен¬ 
трального уряду не було, бо вони його не хотіли. І саме 
тому Франція ще таки тоді назвала цю федерацію держав 
Америки терміном Ьєв Біаів Шііз сГ Атегщие — Сполу¬ 
чені Держави Америки. 

Так само й німці переклали англ. „ІІпіїесІ Зіаіез” сво¬ 
їм точним терміном: Уегеіпі^іеп Біааіеп — Сполучені 
Держави. (Як фр. еіаі, так і нім. 5іаа£ означає державу). 

Слов’янські країни, крім Польщі, пішли тут за німець¬ 
ким у тому сенсі, що вони залишили нім, слово 8іаа1 
(чит. „Штат”) поперекладеним, і так назвали Америку 
терміном „Сполучені Штати” (Америки)- Перші поступи¬ 
ли так чехи, бо попи взагалі запозичили собі німецьке 
слово „Зіааї” (І звідси чеське зі&ь — замість е^^2аVа). За 
німецьким зразком пішли й українці на Наддніпрянщині, 



і назвали Америку терміном „Сполучені Штати Америки" 
(США)* За таким же зразком пішли й росіяни (їхній тер¬ 
мін: „Соедшгештьіе Штати Америки”). 

„Штати1" — не слово не російське, а німецьке. 
Поляки пішли тут за французьким зразком, але фр. 

назву „І_.еє ґ^іая ІІпіз сГ Атегщие” вони переклали непра¬ 
вильно: „51:апу 2]есіпос7опе”. Фр* еіаї тут бо означає не 
„стан” (цебто ситуацію, положення, або суспільну кляеу), 
а державу* 

Назва ІІЗ.А* (США) — історична: вона віддзеркалює 
собою історію формування цієї держави. Звичайно, спе¬ 
цифічно в відношенні політичної структури слово „зїаіе” 
уже стратило свою функцію визначання держави, але 
його семантика не змінилася, —* ноно бо в принципі далі 
означає тільки державу. Подібно не змінилося й значен¬ 
ня слова „республіка”, незважаючи на те, що СССР (Со¬ 
юз Сопєтских Соцналнстнчестснх Республнк) фактично 
становить собою одну держяпну одиницю. 

Українці в англомовних країнах засвоїли собі англ* 
слово і кажуть: „Сполучені Стенти Америки". Чи 
приймуть це українці у франкомовних І германомовних 
країнах, — не відомо* 

З’єднати — злучити що в одне. „Єднати” походить 
від єдиний, а це від ст, сл. єдннь. (Пор* також ст* сл* 
сьедпннтн, С'ЬСДГІНЯТИ). 

„З'єднати” в значенні придбати собі — це полонізм; 
напр., гдесіпас зоЬіе ^е§о рггусЬуІпозс. 

Див* Лекс. 1627* 246: СнабдйнІє — набьітье, з'Ьднаньє, 
У нас у цьому випадку кажуть: Виєднати собі в нього 

прихильність* 

Ззаду — за передом (фронтовою частиною) чого* 
Ст* слов* зади, ст* зади; рос. позад»; п* г іуіц* 
Лекс, 1627. 472: Ззаду змій. 

Там таки, 245: С'ьзади — ззаду, на зад'Ь* 

Зима — зимна пора року; в Україні — зимна четвер¬ 
тина року: грудень, січень, лютий, Із ст, сл. зима. Пень 
слова праслов'янський і лрліндоєвропейський* Пор* лит, 
/їєта, пруське 7ета, індійське Ііїта-, лат, ЬІешз* 

Від укр* зимний у нас уже давно створили іменни¬ 
ка абстрактного тилу: знмтіість. 

Див* Лекс* 1627* 423: Зймность. 
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Дотикове враження від зимна в нас уже здавна окрес¬ 
люють парадоксально: уважають його за таке, як дотико¬ 
ве враження від вогню. 

Лекс. 1627. 450: Саламандра так зимна, же огнем жі- 
єт. 

Зирк — звукове рухонаслідування бистрого погляду. 
Звідси: зиркати, зиркнути, зиркання. 

Зиск — нажива; від ст. сл. и скати — шукати; 
сьнискати — знайти, 

Лекс. 1627. 189: Приобр^теніє — зьїск, позьісканьє. 
Там таки, 184: Прибьіток, зьїск. Прибьітки — прихо¬ 

ди, зйски. Прибиточньїй — чинячьій зьїск, 

Т. таки, 247: Прьюбрктеніє, зьіск, збираньє. 
Т, т., 219: Ради прибьттка ■— для зиску. 

Знчати — звуконаслідування: хрипло кричати. Звід¬ 
си зичніш, зично. 

Зичити — бажати кому чого. 
„Здоровя зичити’1. Лекс. 1627 р. Передмова. 
Там таки: „Упрійме зйчу”. 1627 р. Пер. 
Т. т., „Зьічлнвьтй слуга”. 1627 р. Пер. 
Т. т,, 190: Приснь'ій — зьічлйвьій. 
Т. т.т 276: Пиліюсть, хоть, зьгчлпвость. 
Т. т„ 6: „Благоволю — зезволяю, кохаюся албо з вт¬ 

чу, сгтрїяю, албо добре кому пріяю, хвалю, потвержаю, 
албо любую тідоблю собк”. 

Добро (неприятелям) зичити, Катих. 1645 р. 876. 
Словник Брюкнера подав, що слова гусіус і рогусгус 

{зичити й позичити) — цс дернвлтіпш слово рО- 
яуіек (ро-йуіек), що походить від слова жити. Ін¬ 
ших вияснень походження цих слів немає. 

Брюкнер не взяв тут до уваги низки фактів. 
1. В укр. мові відповідником п. рогуіек є слово п о- 

житок, а відповідниками п. гусгус і розусгус є зичити 
й позичити. 

2. Історія укр. слів зичити й позичити і п. ту* 
сгу£ і роіусгус не досліджена, 

3. Цих слів немає в інших слов’янських мовах. 
4. Не поставлено питання, чи ці слова бува не є чу¬ 

жого (не слов'янського) походження, а скажемо, — гер¬ 
манського. (Пор. 5Є*2Єїі). 

ЗІ, місц. — з, Із, зо. 



Прийменник зі, що вживається в Галичині, це вплив 
польського хе. Напр., п. „ге тпа”, укр. в Галичині — „зі 
мноют\ Правильним українським відповідником польсько¬ 
го ге є зо: зо мною. Польське гс п такій фразі, як „ге 
аіґопу” по-укр. треба перекладати словом із: із сторони. 

Укр. зо (як це у фразі „зо мною") походить Із старо- 
укр. со, яке є укр. версією СТ. СЛ. СЬ, 

Зілля — такі рослини, стебла (але не коріння) яких 
гинуть з приходом зими. 

Ст. сл. зел пє, зельє; болг. зеле: ст. рос. зслїе, суч. рос. 
зелье; ч. геїіпа; п. гіоіо, гіеіе. Слово це індоевроп. похо¬ 
дження. Пор. лит. Й6Ш, йеііц -— зеленіти, йоіе — трава; 
латв, геП — зеленіти. 

Лекс. 150]. 136: ЗелІв — зіільє. 
Там таки, 36: Бьшє — зіальє, бьтльє. 
Зіиаїда — ж. ім’я; ст. сл. Зннайда — з грецького і оз¬ 

начає „Божественна”. 
Іменем 2єп, р. відм. 2епоз, пости називали Зевса. 
Зіниця, аиат. — „чоловічок"; лат. ририіа, риріїїа; 

стцслов. зішпца; болг. з'Ьница; серб, зеиица; п. гіегпіса, 
ч, ггіїеіпісе і рос. зрачек. 

Лекс. 1596. 14: З'Ьнйца — з'Ьнка, чоловічок. 
Лскс. 1627 р. 70: „ЗЬница — зішка, чоловьтчок'ь, зре- 

ница”. 
Там таки, 70: „Зішица — з-Ьнка, чоловічок, зр’Ьница. 
Гсбреиське ій — чоловік, іроп — чоловічок, зіниця. 
Псал. 16.8 читаємо: „Бережи мене, мов ту зіницю, 

дочку ока!" 
Слов'яни вже давно забули походження її перше зна¬ 

чення слова зіниця; свідчить про це тоП факт, що по¬ 
ляки вже з давніх-давен уживають це слово в його пере¬ 
крученій формі — йгепіса, що помилково утворене шля¬ 
хом уподібнення до ст. п. гггес — із ст. сл. 2ге£і (зр'Ьти). 
Так само сталося і в чехів. 

Пень слова зіниця праслов’янський. Але його від¬ 
дзеркалення в інших мовах індоевроп. сім’ї покищо не 
знайшли. Спроби пов'язувати його пень із ст. сл. зняти, 
зіяти нічим не обосновані, 

ЗіновІй — ч. ім’я; прийшло до нас із стцслов. мови, 
яка взяла його з мови грецької, його значення: „Бого- 
вгодний". 

Див. З І н а ї д а. 



Зіпсувати — зробити непридатним до вжитку. 
Лекс. 1627. 201: Раздрушеніє — зопсоааньє, псую. 
Там таки, 92: ^Истл'Ьніє — нарушсньє, зопсованьєт\ 
Зопсованя жадного не понесуть, Катнх. 1645 р. 636. 
Словник Бркжнера подає, що польське слово рзи£ 

походить від слова ріез (пес), 
Бркжнерова теорія не дає нам відповіді на такі пи¬ 

тання : 
1. Чому ці слова появилися тільки в польській та 

українській монах, а в Інших слов'янських мовах їх немає? 
2. Коли вони в цих двох мовах появилися? 
3. Чому ці слова мали б бути утворені з форми да¬ 

вального відмінка слова рісз, цебто з форми рзи? 

Зіркатий, зиркатий витрішкуватий, вирячкуватий; 
з кореня -зір-. На Полтавщині відомі форми через ме- 
татезу: зікратий, зикратий. 

Корінь - зір - у цьому слові походить із старослов. 
- з о р як це в ст. сл. в т* з о р ь. 

Ст, слов. зьріти (бачити), прозирати, вгзорь 
(взір), позорт,, згризло (дзеркало, ст. укр. зеркало) ос¬ 
новані на таких варіянтах одного й того самого прасл. 
пня: - зьр-; -зьр-; ^ з о р *, з яких походять суч. укр. 
-зр- (зріти)» -з ер- (ст. укр. зеркало), -зор - : - зір 
(зорити, зір, позір). 

Зітхати —- зідхатп, див. дух. 

Зіяти, зяяти, зяти — подихати, чи просвічувати чим 
розтвбренпм; нлпр., щілиною, трохи вїдхилннимн двери¬ 
ма, розкритим (роззявленим) ротом, або розплющени¬ 
ми очима. 

Нвгтр,, у казках паща змія все „зіс погнем” (або „зяє 
іскрами11). 

Ст. сл. зняти — позіхати (цебто важко дихати ши¬ 
роко роззявленим ротом). 

Слово цс всеслов'янське й праслов'янське, л ведеться 
воно з праїндоевр. доби. Пор. лтгт. ?лоіі — роззявляти 
рота. 

У нас слова з тим самим пнем: зявл (дихальний ор¬ 
ган риби); роззявляти (рота), роззявитися (на¬ 
ставитися щілиною — зявою), напр. про роздертого чо¬ 
бота: „Чобіт роззявився1'; роззява — той, у кого по¬ 
стійно роззявлений рот — це неуважна людяна. 
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Словник Грінченка подає приклад з народньої мови 
про двері, що „зяють" (зїтоть) ПСЛІ І КОЮ ЩІЛИНОЮ (бо ВО¬ 

ШІ трохи відхилені): „Щоб тобі тпк рот з я л о, як ті две¬ 
рі зяють". І. Верхратськии у праці „Про говор галицьких 
лемків" (1902) подає словарця лемківського говору, а в 
ньому ії слово зяти (із зіяти). В укр. народній мові сло¬ 
во зівати поширене більше за літературне позіха¬ 
ти. 

Злотий, арх, — золотий. Походить із стцслов. злать, 
зла-гьи — від ст, слов. злато (золото), Прасл. пень *гои; 
пар. англ. £0Іс1т Ісландське £и1І, пім, Сєіб, 

Слово о гт І, 1187 р,: Злат стрсмепь. 
Там тіней, 20: Злата н еребра потре пати. 
Златоуст, златоусти;! — золотоустнй; із стцслов. зла¬ 

тоуста і златоусгьїп. Це стцсл. слово є калькою гр. 
скгувозіоток (сЬгузоз — золото, аїота — уста) — той, 
у кого „золоті уста", цебто той, хто дуже гарно промов¬ 
ляє; стцслов, красьноглаголив'ь; ст, укр. краснобай, крас- 
ігорїчнвий. 

Св. іоаігь Златоусті* (по гр. Іоаппез СЬгузозіошоз) 
— Св. Іван Золотоустнй (345-407), Патріярх Констянти- 
нопільський (від 398 р.), був одним з найбільших Отців 
Церкви. Пам’ять його свпткуеться 27 січня (за новим сте¬ 
лем). 

Злигодні — постійна нужда; біда взагалі. Слово це 
—■ з’єднання (контамінація) двох слів: злидні й годи. 
Ст. укр. год (ми. годи) походить із ст. сл. годі*, що озна¬ 
чало час узагалі. З нього постало наше слово „година". 

Зло — все те, що поборює добро. 
Ст. сл. зіїЛо, болг, серб, і рос. зло, ч. гіо, п. гіо. 
Слово праслов’янського походження; корінь його від- 

дзеркал стіни і в інших мовах Індоевр. сім’ї; пор. лит, 
^иіаз Ц-йиІ-аз) — той, хто чинить зло. 

У слові о п. І. 1187 р.: тгь се зло. 
Від слова зло постали слова: „злоба", „здобутий", 

„злість", „злостивий". 
Лскс. 1596 р., 135: Злоба — злость. 
Лекс, 1627 р. 201: От злоби. 
Т, т., 237: Строп лїгвмГі — зльїй, злосливий. 
Т, т., 318: Лукавен — злосливий. 
Т. т., 465; Берег злосливого, 
Лекс. 1596 р., 14: Злобивьій — злостлйбьій. 
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Згодом і слово „злість” дехто почав був називати 
словом „зло”* 

Див. Катих. 1645 р*: Абьісь жаднои злости не важил- 
сн чинити* 

Злободенний. — Це наше слово є калькою ст,- 
цслов, з*ьлободьпьн*ьіи. А це стцслов. слово постало із 
стцслов. Євангельського виразу: „Довліет^ дьнєви зьло- 
ба єго”. — (Кожен) день має свої турботи. (Мата. 6. 34). 

Злодій — той, хто краде. Словник ГрІнченка по¬ 
дає слово з Лубенщини: „крадій”. 

Початкове значення слова злодій було: той, хто 
діє зло взагалі, -— злочинець. Таке ж значення мало й 
стпслов. слово злод+пг (під ЗЛО дії Я ТИ ЧІ шити зло), 
Напр*, Остромирова Євангелія 1056 р* подає: Ведоша 
Иісуса и иіга з'ьлодіья діша. 

У церковно-слов’янській мові того, хто краде, звано 
„тать”, але мова українська спочатку зовсім не знала особ¬ 
ливого слова для „татя”; аж пізніше „злодій” почало ви¬ 
значати тільки „тятн”. Ще в Словнику П* Беринди 1627 р, 
„злодія” пояснено: „злочинца, що зле чинить"* У мові 
російській „злодій” залишилося зо стародавнім значен¬ 
ням, а для „татя” постало слово „вор”. У наших словни¬ 
ках з ХУІ-ХУП вв., звичайно, не обійшлося без полоніз¬ 
мів у похідних словах від „зло”, Напр,, „злосливий” — 
з п. гїозіігігу. 

Зілля — рослини, ЯКІ взимі гинуть, а навесні знову 
відростають із свого коріння* 

Ст* сл. зєлїє; рос* зелье, суч* гї, гіоіо, (ст. п. гіеіе)* 
Слово всеслов'янське, а праслов. пень його походить з 
праіндоевр. Пор. лит, £еІій — зеленіти. 

Лекс. 1627. 409: С'Ьно або з'Ьльє* 
Лекс, 1596* 34: Иссоп ест з1*льє. 

Злотий — золотий, з ті. 2Іо1;у, карбувався вдавннну 
з золота, тому й назва „злотий”* Так само в Німеччині 
від СоМ (золото) був утворений гульден (золотий). Вар¬ 
тість злотого з ходом часу все меншала, бо його стали 
виробляти із срібла. Так, року 1505-го злотий вартував 
244\Ь копійок, а 1640-го — 43 коп., 1766 16^4, а з 1815 р. 
ціна устїйігмлася 15 коп. (Див. Горбачевський: Слов. 133)* 
На Правобережжі злотий — 15 коп* Панувала форма: 



злотий! рідко — золотий, а то й зло т. (Є. Чернов 
33-35). 

Напис на Хресті 1161 р.: Злото н серебро. 
Злочинець — той, хто чинить зло; кримінальний тип. 
Слово злочинець дуже повільно проникає з лі¬ 

тературної мови в мову нар о дню. А в нашій „книжній” 
(лїтерат.) мові слово появилося не раніше ХУІ-го віку, 
і то появилося воно в нас спочатку тільки в польській 
формі „злочинца” — з п. гіосгугїса, П, „гіосгугїеа” (гїо 
сгупі) є калькою п. гіосігіє] (гіо сігіе^е), яке колись визна¬ 
чало кожну таку людину, що чинила зло, а тепер означає 
тільки злодія. 

Див. Лскс, 1627 р. 69: „Злодій — злочинця, що зле 
чішит. Злодійство злочинство, злочшгпость”. 

Змагати - ■ прямувати до мети шляхом своїх зусиль; 
силкуватися осягнути якусь ціль. Пень цього слова (-маг-) 
є і в інших словах: перемагати, змагатися, знемагатися, 
помагати (допомагати). У цих словах - маг- походить 
з того самого праслов'янського джерела, що й - м о г - 
у словах перемога, знемога, допомога. 

У прлелов. добі гтепь цей виступав у своїх двох апо- 
фонічних видозмінах (праслов, перезвукові корінного го¬ 
лосного звука): *-то£- : *-тб£- (*-моґ- : ^-маґ-), —* 
прасл. *то£-іі, * ротові. Цей прасл. корінь виринув 
з праіндоевр. грунту. Пор. нім. -та£- : -тод- у словах 
Ма£<і (дівчнна-помічниця; служниця); то^еп — могти. 

Пень -міч- наявний у словах: поміч, неміч, а та¬ 
кож корінь -моч- (у західньоукр, мочи (могти), по¬ 
мочи) походить з того самого праслов. і праіндоевр, 
джерела змагати до чого, а це укр. модерна літерат. 
форма нашого старого стреміти до чого. Але в мові 
народній ця функція слова змагати ще не всюди відо¬ 
ма. [В укр. говорах Закарпаття слово „змагатися” („по¬ 
змагатися") з давніх-давен уживається для визначення 
статевого акту]. 

Змазати — стерти; (головно про стертя того, що на¬ 
писане), Напр, змазати (стерти) з таблиці написані 
крейдою букви. На західньоукр. землях цс слово (поши¬ 
рене гш Наддніпрянщині) мала відоме. 

Слово походить із ст. сл. мазати (цебто мастити). 
Інші ст, слон, слова тієї ж сім’ї: мазь (масть), м а ж а. 
(Наше мажа означав чумацького воза). 
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Мазати — слово всеслов'янське; з праслов’янсько¬ 
го й праіндоеврон. традицією. 

Ст, сл. маз- : маж- своїм родоводом пов'язане 
з праіндоевр. *та£-, яке в інших мовах індоевроп. сім’ї 
виразилося рефлексами: так- таз-, тих-, як це в гр* 
та£еіго5 — кухар, таззо — місти; лйтв. (іг) — тихе — 
мішати, колотити; лата, такі — тиснути, видушувати що 
з чого. 

Мазь, коломазь, мазниця, мазайло, мазяр, мазепа І ін. 
належать до сім'ї слів, що Ілюструють собою цей корінь. 
Тих, що беруться малювати Ікони, хоч і малювати ие вмі¬ 
ють, народ прозвав „богомазами”, цебто - що поїш ма¬ 
люють не ікони а „мазають” подоби гтіби „божків”, або 
—- мазають „луб'яні образи”, „Не помажеш, —- не поїдеш” 
— це вираз для хабарництва в урядах, 

Змасакрувати — вимордувати багато людей особли¬ 
во жорстоким способом. Слово походить з тевтонського 
таізкеп — різати; пор. суч. нім. Меіг^ег — різник. 

Змилування — вияв милосердя до того, хто прови¬ 
нився чим. 

Лекс. 1627. 165: Помилованіє — прощеніє, змйловань- 
єся. 

Там таки, 250: Змнловуюся над ким. 
Т. т.} 269: Умилешшн — змилованья або милосердія 

годний або набожний. 
Корінь слова змилування (від змилувати¬ 

ся той самий, що й у ст, сл. словах миль, мильна, мили¬ 
ти, умилити ся (итії^іі 5$), милость, милостини, мило- 
сер^ді». 

Початкова (праіндоевроп. і праслов’янська ідея, яку 
означає корінь (пень) ст. сл. слова милость — це лю¬ 
бов. Пор. лит. туїіи (милувати), що означає любити, а 
лит. тіеіаз — любий, милий. 

Звичайно, де є любов (милість)» там є й милосердя. 
Ст. сл. милость неправильно перекладають словом 

милосердя, бо ж милість ■— це любов, а милосердя — це 
тільки одна з невід’ємних прикмет любови. 

Змйсл — притаманна живій істоті прнродня здібність 
помічати предмети й явища. Ст. слов. с'ьмьісл'ь; лат. зеп- 
зиз. 
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Слово з м и с л (староукр. смислі*) уживалося для ви¬ 
значений думки (мислі), розуму, розсудку н значення всьо¬ 
го того, ідо ким сказане (папр„ „Смьгсліз басні" — сенс 
банки, „смислі* слова" і т.гт.). Від цього наше старе 
смьіслєньїй: мудріш, хитріш, спритний, меткий, 

Лекс, 1627. 306: Чувство — смьтсл, змьтсл. 
Слово о п. І. 1137 рл Війце іі Боянт> смьіслєїтьій. 37, 
Ст, сл, сізмисль (змпсл) належить до сім'ї ст, сл, слів, 

що їх корінь спільний: мьгсль, мислити* домислі*, раз- 
мислім, ттромьісль. 

Пор. наше традиційне Промисл Божий —* із старого 
„ПрОМЬІСЛЧі Божій", 

У Галичині заступили це новим терміном — „Прови¬ 
діння", іцо е калькою латинського „Ргоуісіепііа", 

Ст, ел. слово м м с л ь генетично пов'язане з тими 
своїми відповідниками, що паянні н інших індоепроп. мо¬ 
вах, Пор, старотіруське Б-тпОапіщ (думаю), гр, туїЬоз — 
думка, що виражена звуками. 

Змій — гад; ж. р, змія — гадюка, цебто створіння 
з родини повзунів. 

Пень слова той самий, що її у слові земля, цебто 
*з ь м-; праслов, пень у ст. сл. земля був *2ьт, (Пор, ст. 
сл. весь І старше вьсь). 

Пень слова земля нраіндоевр. Пор, лат, гете; фри¬ 
гійське гетсіе (мати-земля), лат. Ьитиз, 

В інших мовах індоевр, сім1! немає такого відповід¬ 
ника слова змій, пень якого був би такий, як і в слові 
земля* 

Від слова земля походить наше землянка — 
землистого кольору жаба, що живе тільки на землі (не 
в воді). 

Змій з глибокої давнини вважається спокусливим (бо 
Єву, дружину Адамл* спокусив у Раю), Змін також уважа- 
ється мудрим, (Пор, Матвія, 10. 17: Будите мудрі, як змії), 

Лекс. 1027 р. 70: Змііі ■— уж, підішя, змія, змій". 
„Пускати змія" — запускати на шнурку в простір 

паперового „змія", щоб летів, 
Змішпті — скріпляти, посилювати. 
Лекс. 1627, 275: Утверждаю — змоцияю. 
Лекс, 1590. 226: Утаерждаю — змоцияю, твердо шию. 

Утвержденіє — змоцненьє* 
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Чуйте* стойте вт> В^ріі и змоцняитеся. Катих. 1645 р. 
336. 

Слово зміцняти польського походження. Пор. п. 
тл^гшоспіс, — корінь тос-* що е польським відповідни¬ 
ком укр. м і ч-, як у словах по-міч, не-міч. Прдлслов. фто§1> 
дало укр. моч; пор. мочи (в Галичині) із праслов. 
*то£іі; п. тос. 

Змія, ж. р. — гадина* гадюка. Див. змій. 
Лекс. 1627. 428: Дракон, ел. змія. 

Змордування — стомлення* змучення; з польського 
шогсіо^ас* а це з нім. тогсїеп — мучити; убивати шля¬ 
хом мучення. 

Лекс. 1627. 450: Сава — змордованьє. 
(Ім'я Сава тут пояснене гр. зао — розтягаю що си¬ 

лою, мучу). 

Змусити -- присилувати; з польського гтизіс, а це 
з нім. тііБзеп —. мусіти. 

Знагла — раптом* неочікувано; з п. па^Іу {неочіку- 
ваний* раптовий) чи ч. паНІу (тс саме). 

Лекс. 1506. 56: Внсзаапу — знагла. 
У староукр. мові наглий — це нахабний. 
Слово загальнослов. Відповідь ііа питання, » яких мо¬ 

нах ілдоснр, сім'ї віддзеркалений праслов. корінь цього 
слон, слова, залишається дискусійною. 

Знайомий — той, кого знаємо. Із ст. сл, знаєАгьІи, 
знаемьііі. 

Слово о и. І. 1187 р.: Яруги имь знаємн. 
Староукр. синонім слова знайомий — це слово 

знаком» й, що збереглося на західньоукр. землях 
(особливо в Галичині)* вже не вживається в літ. мові. 
У сторослов, мові слова знайомий немає. 

Пор. ст. сл. знати, рос. знать, п. гпаб. 
Слово походить з того самого праджерела, що й гр. 

£позіо$ (знаний), лат. £поііій (знаний), зендське яапаіії 
(він знає), йпаїаг (знавець). 

Від ст. слов. знати походить наше знамени¬ 
тий (ст. сл. знакомигьіи). 

Лекс. 1627 р. 20: „Велій ■— великій, високій, знаме¬ 
нитий". 

Там таки, 8: „Славний, знаменитий, хвалньїй. 
Ст. сл. знати* рос. знать, п. гпас. 



Слово знаменитий перше визначало те, іцо „за¬ 
значене знаком чи знамснем”, назнаменано, накарбовано; 
напр., у Словах Григорія Богослова XI в, читаємо: Мьно- 
жає незнаменитьіх* отьць паче притяжав* зиаменитьія 87. 
Потім виробилося значення „відомий’1 взагалі; нагір., час¬ 
то вживане в ХІУ-ХУІ в* „знаменито чинимо’1 — робимо 
відомим. Напр.: Чиним* знаменито сим* листом* (Судо- 
морська присяга 1389 р.). Чиним* знаменито сим* лис* 
том* кождому (Луцька грамота 1438 р.). Про це ж свід¬ 
чить і друга формула: Чиним* знаємо сим* нашим* лис¬ 
том* (Грамота Вітовта 1382 р.), А далі „знаменитий’* на¬ 
брало значення славний, дуже добре знаний, і таким по- 
зостається це слово й тепер. Українська мова наддніпрян¬ 
ська майже не вживає цього слова, а наддністрянська, на* 
впаки, вживає його часто. 

Знаменник — 1. нижчий числовий знак під рискою 
(в дробах), над якою є числовий знак — числите ль; 
2. знак на просфорі (проскурі, проскурці)* 

„Знаменник, що тнім просфорн знаменуют” Лекс. 
1027. 79. 

Від знати дип. знайомий. 

Знаїи’н, арх. — знамено. 
Слово о гь І. 1187 [\: Жалость є му знаменіє заступи. 
Знать — вища суспільна верства; еліта взагалі. 
Форма значення цього слова збірна. 

Знахар — людина, яка „знає1* як лікувати недужих 
закляттям, „чарами” (таємною силою зілля) т т. ін. 

На західиьоукр. землях знахор. 
Ст. сл. з н а х а р ь, знахорь. 
Значний — показний, чималий, замітний. Напр.: 

значний зріст цін). 
З н а ч н и й колись також означало визначний, ста- 

роукр. іменитий. 
„З н а ч и и й — именитьій”, Лекс. 3627. 87. 
Слово це походить від „знак”, пень якого той са¬ 

мий, що слова знати. 
Див. знайомий. 
Наголос тут зміняє значення слова: значити — це ма¬ 

ти значення (сенс, вагомість); значити —- це ставити 
значки на чому- Значення — це сенс, вагомість; значіння 
— цс позиачування чого знаками. 

119 



Зневага — образа; з польського япіе^а^а, а цс з иім* 
\Уа£е — вага* 

Лекс. 1627. 315: Насмйвиско, зневага. 
Звідси зневажати .— відбирати словами „вагу” 

(значення) від кого; уважати кого за неважного. 
Лекс. 1627. 167: Отверже, зневажил. 
Там таки, 2'16: Сменшаю — зневажаю* 

Зневолити — присилувати, змусити; з п. гпієигоііс* 
Ст* слов. пень у трьох варіантах: Vо1.' : уьі- : уєЬ; 

лор, ст. сл* волити, до-вьлітш, велети* Прасл. пень цього 
слова віддзеркалений в інших мовах індоевроп. сім”ї; пор. 
лат. уоіо (я хочу); иім. ТОІІе (воля, гін до чого); англ, 
™і1І (воля). 

Сім’я укр. слів: воля, воліти, арх* повеління (наказ), 
ПОВІЛЬНИЙ, дозволити, визволити, божевільний, СВОЄВІЛЬ- 
ний і т. ін. 

,,Я зневолений”. Лекс, 1627 р. Передмова. 

Знечев’я — бездільїю. 
Знечен’я — слово, яке сильно в нас плутають, не 

знаючи значення цього слова, про що не раз писалося 
в „Рідній Мові” (див. РМ 1936 р* ст* 436-438). У літера¬ 
турній мові з и е ч е в’я рідке, визначає головно: від нічо¬ 
го робити, бездільно, нічого не роблячи. Напр. у Куліша; 
Хуг, поезія 129: У нас мужицька мова піднялась із не- 
чеиля. С. Черкасеико: Дои-Хуан: Король і гранди ті — 
одно полюють, з достатків тп зпечов'я, з жиру то ]2. 
Словник Ак, Наук 1, 208 рос. „от нечего долать” перекла¬ 
дає нашим знечев'я* У Галичині „знечев’я” — неспо¬ 
дівано, зненацька* Напр*, Ірина Вільде („Метелики на 
шпильках): Зустріла його сьогодні знечев’я 13. У Коса¬ 
ча (Чад): Дмитркж знечев’п заридав. Він зпечев’я спи¬ 
нився. Чорнява (Люди з чори. пїдн.). В ного спалахнули 
знечев’я гострі блиски* 

ЗнйдІлІсть — змізернїлість, счахдїсть. Нидіти, зни¬ 
діти, нидіння. 

У слові той самий пень, що й у слові нужда. Тут 
звичайний у слов'янських мовах перезвук; пор. ст, сл. 
бьтти (староукр. бить) — бути. Подібно Й нид- (нидіти): 
нуд- (нудити) : нужд- (нужда) із прасл* *писіі-. 

Слова „нидіти” Немає ч інших слон. мовах* 
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Лекс. 1596. 226: УмьшІе — уішлость, зньїд^лость, 
УньїльїЙ — зшїГД'Ьльиї. Уньшаю — ньщЬю, 

Словник Грінченка подає приклади з народньої мови, 
в якій слово нидіти означає мізерніти, худнути й ну¬ 
дити, нудитися. 

Знову — ще раз, другий раз, повторно, вдруге; укр. 
народне знов, наново. Болг. из ново, серб. Із ново, на но¬ 
во; ч. % поуа, ореі; и, гполуц, ромісігпіе. 

Знов — ст. сл. сі» навіз. (Ст.-укр.-слов. опять — чит, 
ор$£ь). 

На західньоукр. землях тільки знов (Волинь, Поліс¬ 
ся) н знова (в Галичині — з наголосом знова). 

Є ці форми й на східньоукр. землях, але там пере¬ 
важає знову — з польського глотга. 

Знову ся до нас привернул. Катих. 1645 р. 9. 
Там таки, 266: Знову взяль, 
Лекс. 1627, 151: Паки — знову, єще, опять. 
Там таки, 37: знову пріймуга. 
Т. т„ 468: Знову ся роднт. 
Т. т., 192: Набьтаю знову. 
Ст, слов. новь (новий), — прасл. пень *поу-, що на- 

явний і в інших іидоевроп. мовах, пор. лат. поуиз (повнії); 
нім, пси; амгл. пе\*г. 

Зносити — 1. пртюснтм що звідки іі складати в то¬ 
му самому місці; 2. зносити — про птицю, що несе 
(зносить) яйця. 

„Зносити'’ в значенні стерпіти — це полонізм: гпо- 
5ІС (сіегріепіс). 

Лекс. 1627. 234: Можно стерпіти, зносити, 

Зночі — ще від часу останньої ночі (триває що). На- 
пр., зуб, що почав боліти зночі, болить і досі. Подібно; 
звечора, зранку (зрання). 

Слово о п. Г 1187 р.: Си ночь сь вечера, 23, 

Зібгати — тісно й безладно зіпхати що (налр., одіж) 
куди (в скриню і т. ін.). Слово це є тільки в мові біло¬ 
руській (бгаць) і укр. Слово праіндоевр. походження. Пор. 
лнт. раЬіі£ії (ра-Ьи^ї!) — класти що „насполох1'. 

Зодчество, арх, — будівництво. Ст. сл. зьд'ьчитн, 
зьдатн — будувати; праслов. пень *2Ьгїь-, що означає му¬ 
ляра, СТЦСЛОП. ЗЬДЬЦЬ, ЗЬДЬЧІГГ '— будівничий, архїтект, гг. 
гсІїт — той, хто ліпить що з глини, гончар; стцслов. 

121 



сьзьдати, с'ьздати, сьзмздати —■ творити, створювати; 
сьздатель — творець* 

„Збдчій, гр, іекіогц тесля”. Лскс. 1027, 79. 

Зозуля — пташка, голос якої звучить як ку-ку. 
Зозуля зокрема відома тим, що свої яйця вона підкидає 
в гнізда іншим пташкам, щоб вони висиділи їй зозуле¬ 
нята. 

Латинська назва її — звуконаслідувальна: сисиїиз; нім, 
Кисккиск; агггл. сискоо; п. кикиїка; рос. кукушка. 

Див. з є г з й ц я. 

Зойк —■ скрик з болю; слово звуконаслідувальне; 
з „ой” постало ойкати, далі -— зойкати, а звідси й зойк. 

На західиьоукр, землях воно відоме більше, як на 
східньоукр*, де частіше вживають слів репет, крик, 
голосіння. 

На зпхідіїїх укр. землях (особливо на Волині) зберег¬ 
лося старе укр. (і ст. слон*) я ч а т и (Із поль. я н ч а т и). 
Пор* ст* сл, і^сай — стогнати; п. з^сгее; ч. ]е^ай. 

Золоте руно — уявне далеке багатство, на яке хтось 
надіється; укр. народне: „грушки на вербі”* 

Цей крилатий вираз походить з грецької міфології: 
Фрикс І Гелла, діти царя Афаманта, мали золоторунного 
барана, цебто барана з золотою вовною. Фрикс прибув 
у Колхіду ґпа Кавказі) І тут приніс богам у жертву свого 
барана, а золоте руно його подарував колхідському ца¬ 
реві. 

Потім склався „похід аргонавтів” розшукати це зо¬ 
лоте руно. 

Див* аргонавти. 
Золото — див. злитий. 
Слово о п. І, 1187 р.: „Злато слово”. 21. 

„Ваши златьти шеломьт”. 
„Злат стремень”. 
„С ними злато и паволокьї”. 

Золото, — див, златнй* 
Слово о п* І. 1187 р.: Рускаго злата насьіпаша. 

Золотоверхий — будинок з золотим, або з позоло¬ 
ченим „верхом”, цебто кришею (дахом). 

Слово о п. 1187 р.: В моємь теремі златовр'ьсйм'ь. 

„Золотоверхий” — епітет (прикладне окреслен¬ 
ня) Києва давнього походження. Основане воно на тому, 



що в Києві були церкви з золотими банями, були й зо¬ 
лоті ворота. 

У чехів „золотий” колись був епітетом їхньої столиці 
— Праги: 2Ша РгаЬа. 

Золотокований — викуваний з золота. 
Слово о и. І 1187 р.: Вьтсоко судити на златокова- 

нкмт. столЬ. ЗО. 

Золочений —- позолочений. 
Слово о н. І 1187 р.: Злаченьїми шеломьі по крови 

плаваша. 29. 

Зонтик — парасоля; з давнього голландського готі¬ 
вок; суч, гол. гоппе-сіек; гоппе — сонце, сіек ■— покри¬ 
вало. 

В угср. мові слово парасоля частіше в 3. У,, а 
зонтик у Сх. Укр. 

Слово зонтик появилося на початку XVII в. 

Зоря — кожна з тігх небесних тіл (крім сонця), що 
світить своїм власним світлом, а не відблиском світла 
сонця, яким, иапр., світить місяць. 

Зоря — гр. аяїег; лат. зіеііа; нім. Зіегп; англ, зіаг; 
санскритське з£гі, множ, зіаг-аз. 

Ст.-церк.-слов. заря, зоря; рос. заря; п. гогга (дллпаг- 
сіа); ч. гоїе, гога. 

Ст. слов. зоря, заря походить від ст. сл. зьркти (зрі¬ 
ти ~ пор. прозріти, бачити); звідси укр. зірниця. 

ІЗ яких словах імпиїх Індоеироп. мов віддзеркалений 
пень слова зоря, — ще не відомо. Звичай цитувати тут 
лнт. йагі^а (розжарене вугілля) не можна вважати за об- 
основаннй, бо пень слова жар той самий, що в слові 
горіти, -- ст. сл. горктн. У нашій найстаршій літера¬ 
турі засвідчене наше зоря І стцслов. заря. 

Пор. Слово о п. І, 1187 рл „Рано прєд зорями”, „Кро- 
вавьгя зори св*Ьт повкдают”. „Погасоша вечеру зори1’. 
„Заря свЬт запала”. 

Але наші письменники середньої доби історії нашої 
літератури вживали тільки стцслов. заря (не укр. зоря). 

Див. Лекс. 1596. 32: Озаряю — освічую. Озаряюся — 
освкчаюся, обгясняюся. 

Там таки, Н: Заря-зоря, евктлость. 
Зоря. — „Провідна зірка”: фразеологічний вислів, 

що склався на євангельській основі. У Матвія 2, 2: „Коли 



народився Ісус у Вифлеємі, то на Сході появилася зоря, 
яка привела мудреців до народженого Ісуса”. 

„Щаслива з о р я”, — „родитися під щасливого зо¬ 
рею”. Це остатки давньої її середньовічної науки (голов¬ 
но на Сході), т. зв. астрології (вчення про зорі), що доля 
людини залежить від стану зірок при її народженні. Так 
само й віра в те, що якась надія залежить від стану зі¬ 
рок у час події. 

„Він зір з неба не хапає” — він людина не видат¬ 
на в праці. 

Зосим, -а — ч. ім’я, стцслов* Зосима, з гр. 2005 — жи¬ 
віш, сильний життям. 

Зіслати — послати кого звідки. Ст. слов* сьслати; 
рос. соелать; п* геаіас. 

Пень слова — праслов., але його відповідників в ін¬ 
ших шдоевр. мовах ще не знайдено* 

Суч, укр* зіслати з нашого старшого зосляти, 
а це із староукр* с о с л а т и. 

Зослал Бог Духа Сьіна Своєго. Катнх, 1645 р. 006* 
Зоставати, арх. — зоставатися, оставатися, залиша¬ 

тися* 
Зоста няти (без ся) з польського гозіяигаб, 
Зостают-ь толко самь'іє особи. Катих. 1645 р. 4<)* 
Там таки: 3 о ста гот правдивіш Богом* 
Зошит, місц. — зшиток, від слова зшити* Зошит 

(у Галичині) — з польського хезхуі, яке також стало 
прикладом для створення суч. укр* літерат* зшиток. 
Поки в Галичині не було слова зошит, доти у Сх* Укр* 
не було її слова зшиток. Перед тим було там старе на¬ 
ше тетрадь — із стцслов* тетрадь, а це з гр. ІеїгасЗіоп* 

Зоя, Зої — ж. Ім’я, що через стцслов. мову прийшло 
до нас з мови грецької* Гр* ім'я 2ое — життя, вік (цебто 
вік життя). 

Дружину Івана НІ (1462-1505), великого князя Мос¬ 
ковського, грекиню Зою (гр. 2ое) Палеолог історики 
помилково називають „Софією”, 

Зрабований, дїял. — пограбований* Ст* слов. г р а- 
б и т и в деяких слов’янських мовах згодом виразилося 
її другісним рабувати; напр*: чеське гаЬоуаїї; поль¬ 
ське гаЬспуас (поруч* ст. п. цгаЬіег); укр. (в Галичині) 

рабувати — поруч укр. літерат, грабувати. 
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Думати» що слово р а 6 у в а т її (в Галичині) — цс 
наслідування польського гаЬоигас або чеського гаЬс^аіі, 
немає підстави. 

Початкове значення слова грабити: розпорпувати 
що, рити, звідси граблі. Ст. слов. корінь {що походить 
з праслов., а цей з праіндоевр,) виражається своїми дво¬ 
ма варантами (граб- : гроб-), що ілюструються та¬ 
кими ст. слов, словами, як, напр., грабити — гробт> (гріб). 

Слово грабити и значенні насильного забирання 
чужого манна далі зберігає в собі початкове його зна¬ 
чення: розпорпувати ецо, ритися в чому. Про це свідчить, 
напр., апгл. іо дгаЬЬІе — (порпатися, обмацувати), іо 
£гаЬ (хапати) і лнт. £гоЬіі {халати, ^гребти; пор, укр. 
загребущий). 

Пов’язування цього слова з нім. геиЬеп (грабувати) 
не має підстав під собою. 

Зрада — віроломство; ч, ягасіа; п. гсігасЗа (і тут встав¬ 
не): слово складене: з + рада. 

„Рада’* —- слово північногерманського походження — 
гасі (рада), яке проникло в мову західніх слов'ян (чехи, 
словаки, поляки), а звідти (вже пізніше) і в Україну та 
Білорусь. У мовах усіх інших слов’янських народів (бол¬ 
гари, Серби, рОСІЯНП Н ІН.) ЗбереГЛОСЯ Старе СЛОВ. З'КУ&Ь'Ь 
(стійлов, сїпї'Ьгь) у їхніх власних вимовах, — напр, рос, 
сонет; слова рада в них немає, 

„Зрадити” в старослов. мові: измінити, изміняти, 
изміживати; також лр'Ьдати, прЬдаятп, продавати {звідси 
наше „продавати"). 

Той факт,, що поляки в слово зрада вставили д 
(гсігасїа), свідчить, що слово „зрада” прийшло до нас 
з мови чеської (пор. ч. ггасіа). 

Лекс. 1596, 19: Нав'Ьт — зрада, подступок. Навитую 
— зраджую. 

Там таки, 16: Ков — зрада. 
Т. т„ 166: Лесть —■ зрада, Лестйвьтй — зрадливий, 

Лсстець — волоцюга, тулач, зрадца. Лещу — зраджаю, 
Лекс. 1627, 175: Преданіє — зрада. 
Зрадливий — віроломний, 
Лекс. 1-596. 17: Лестньїй лобзател — зрадливьій по- 

ц^ловач. 
Зрадник — віроломець. 
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Лекс. 1627. 175: Предатель — зрадца, вьгдавца. 
Зраджувати. — Це дієслово вживається в речен¬ 

ні з предметом у знахіди. (4-му) відмінку. Зраджува¬ 
ти кого-що (не зраджувати „кому-чому”). Напр., Він 
зрадив мене, свою ідею і т. їн. 

Дієсл. зраджувати з предметом у давальному відмін¬ 
ку вживається тільки в мові російській (лід виливом 
стцслов. мови). Росіяни кажуть: „Он изменил мне1', (Він 
зрадив мені). 

Зреалізувати - - зректися своїх плямів (замірів), пре- 
тенсій, або уступити з якого становища. 

Зрезш кувати з чого. 
Слово це ПОХОДИТЬ ВІД фр. ГЄ5І£ПЄГ (уступити, з чо¬ 

го, занехати що), а це — від лат. геєі^паге — уневажни- 
ти що, анулювати. 

Зрештою, місц. — а втім, проте,. Слово це — поль¬ 
ське: ггезгіа; так само як і „врешті” (в кінці) з поль¬ 
ського іугенгсіє; рос. впрочем — від ст. сл. прочь — ін¬ 
ший, другий, дальший {той, що належить до решти), а 
це — від ст. слов, прокг. — решта. 

Зріст — факт зростання чого; напр., зріст цін. 
Наші письменники середньої доби словом „взрост” 

перекладали слово возраст (із стцслов. в*ьзраст), що 
означає вік людин и. 

Див. Лекс. 1596. 86: Возраст ■— взрост. 
Слово „взріст** у нас уживається для визначення ви¬ 

соти тіла людини, — з польського По-укр. пра¬ 
вильно: ріст. Кажемо: Якого він росту? Який піп со¬ 
бою ростом? 

Зріти ’— ставати зрілим; звідси: зрілий, зрілість, 
скорозрілий (діялектичне „скорозрий” — на Волині). 

Слово всеслов'янське; воно відноситься до того, ідо 
зріє: до людської св[домости, думки і т.д. 

У відношенні до флори вживається не тільки слово 
зріти, але й також слово спіти. Напр. овочі (плоди) 
або збіжжя зріють, або спіють (доспівають). 

Ст. слов. зьр'Ьти, гьгіур, зьр'Ьл'Ь (дозрілий; лат. тпа- 
іипіз), звідси й слово зерно. 

Загальна думка, що ст. слов. зьр^ти — ставати до¬ 
спілим (зрілим) і зьрііти — бачити (звідси: зорити, зір, 
взір і т.д.) базуються на одному праслов'янському пні 
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(праІндоевр, походження) ледве чи може претендувати на 
обоснованпн погляд. 

зу - приставка доконаности; походить вона зо ст* 
слон, сь, яке м деяких словах перейшло в нас у зу-; напр., 
зупинити {із зу-шишти) походить із ст, сл. сьлннити, а 
це із (стояти). 

Зуб — один із тих малих кістяних органів, якими жи¬ 
ва істота кусає й жує харч. 

Ст. сл. гріть (ст. укр. зубі»). 
Слово всеслов'янське; болг. гріть (зізб^ь); серб, зуб; 

рос. зуб; ч. гиЬ; п, гаЬ. 
Слово праіндоснр* походження. Пор. гр. ^отпрЬоз; 

ст. санскр. ^аіпЬЬаН; мім. 2а1іп. 
„Зуб за зуба” {старше „зуб за зуб) — кривда за 

кривду. 

Вираз біблійний. (Вихід, стцслов, Исходт^; лан. Ехосіиз, 
21. 24. Левит. 24. 20). 

Хрнстос виступив проти цього старозавітнього імпе¬ 
ративу, і замінив його Своїм (християнським) імперати¬ 
вом любити кожну людину! — навіть ворога (Матвія 
5. 43-44), 

„Покласти зуби на полицю”, „Закинути зуби на 
банти” (На поперечки п клуні чи в хліві). — Це народній 
наш вираз, який означає, що немає чого їсти. 

Мати з у б а на кого (чи проти кого) — очікувати 
нагоди, щоб пімститися на кому. Це переклад з фр. аVоі^ 
ип сіепіе сопіте . . 

Зубрити - шімчати що „на зубок”, цебто напа¬ 
м'ять. Звідси зубрук. 

Рос. зубрить; польське тоукис (па ратіес), ^кичуасг. 

Зумлятися дна. і з у м л я т и с я. 
Зурна — рід сопілки (дудки); звідси наше укр, сур¬ 

ма і п. нигта. Солово походить з тюркського с у р н а, 
зурна. 

Зурочити —■ наврочити, цебто поглядом очей накли¬ 
кати на кого якесь зло. Слово це постало тоді, коли лю¬ 
ди вірили в магію (надприродню силу) слів. І вірили, що 
коли хто урочий, цебто урокував (від ректи — казати) 
кому зло, цебто прокляв його словами, то це й збулося 
(справдилося) йому. 
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А згодом цим словом почали називати її проклинання 
поглядом очей. (Звідси старий вираз „вредні очі”). 

Зух — молодець, а також — юнак. З польського гисЬ 
(з тим самим значенням). 2исіі із гисЬ^аіу, ги£а!у (на¬ 
хабно самопевний), а це із ст. слов, ир'ьуаіі — надіятися, 

Зчасом — потім, опісля, згодом: з польського з сга- 
5ет, 

Укр, згодом походить із „з годом” в якому ,,год” 
означає час узагалі. 

Зюзя, місц, — „зимно”, „холодно” — в дитячій мові 
в Галичині. 

Па інших землях України - „дкдаг”. 

Зять — чоловік (ст< укр. муж) доньки. 
Слово всеслов'янське. Ст. слов, т^іь\ рос. зять; білор. 

зяць; п. хі?с; ч. геі\ 
Слово праіндоевр. походження. Пор. лит. іепіав — 

зять; праіндоевр, корінь слова *£еп-; пор. гр. £епе (-ро¬ 
дженім) І лат. ^епііііз — родич, свояк; член одної з тих 
родші, з яких складається даний клан. 
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І 
І — дванадцята буква нашої азбуки. У церкслов. 

азбуці — кирилиці писалося звичайно з двома крапками 
зверху: ї; цифрове значення 10» чому й зветься „десяти- 
рпчне Г (цебто визначає 10). або „одиорамснне" І, 

І! — вигук жалю, здивування. Поширена форма і г ї ! 
~ тшгук обурення» злості. Зійдем і г і к а т и. 

І — „станіті крайку над і'\ з фр. тсиге ісб роіпіз 
зиг Іез І, означає: закінчити справу, зробити справу яс- 
мою. Дехто, пишучи, не ставить крапки над ї). 

Іван — ч. ім'я Із стцсл. Іоаннь, а це із ст. євр. ^Ьапап 
і .ТосЬапап, іцо означає: „Бог був ласкавий1’, чи „Ласка 
Божа". Гр. «Тоаппез, нім. *ІоЬапп, фр. ^ап (Жаи), Ісл. Іиап 
(Хуап), іт. Сіо\гаппі ҐДжіоваині), ангд. *То1іп; угор. *Іапон. 
Див. АнанІя. 

Лекс, 1(>27. 416: Іоанн, єв, —- Господеви послушлив, 
ласкавмй, або даруючім, або побожньїй, або милосерд¬ 
ими (Благодать Господня). 

їванівська —- „кричати на всю Іванівську”; вираз ду¬ 
же поишриннй в Україні, занесений з Росії. У Москві, 
в Кремлі, коло дзвіниці Івана Великого є їванівська пло¬ 
ща. На цій Іванівській площі вдавпину оголошувано для 
публічного відома царські накази н справді „кричали на 
всю [нантську”. 

-Їїщі — це дуже частий суфікс географічних назв по 
всіх слов'янських землях. Але найбільше їх на землях 
Буковини, Басарабії та Молдавії. Дослідники налічують 
їх 321 назву, а з того па самії! Буковині 174 назви. Оселі 
там належали боярам. І від імен бояр-власппків поставали 
гшзіш Іванків ц і, І в а п к о в е ц ь, Іванка. 

Івашіа — ж. ім'я; стцсл, Іоанна. Із ст. євр. Дітв. Іван, 
Іоашт — „папская ласка" — цс з польського „Іазка 

Рагізка11, цебто „Ласка Господня" (Божа). 
Лекс. 1627, 416: їоанна — панская ласка, ганеній дар, 

панскоє милосердьє. 
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Ігемон, арх, — стцсл. Игемонь (означає: „старший 
владика”); з гр+ Ьєдетоп — вождь, начальник області; 
З гр. Ье£еотаі ~ іду попереду, веду. 

В Євангелії Матвія і в Діях Апостолів це слово часто 
вживається в злому значенні (Пор. „Ігемон Пилат осудив 
Христа”), і тому в українськім мові постали лайливі сло- 
ва „гемон” (зла людина), „гемонський1' (поганий). 

Лекс. 1596. 15: Игемон — ват, староста. 
Лекс. 1627. 406: Игемон -- преложоньгй. Тож зрн 

єпарх н князь. 

ІгП їгігй! -- звуконаслідування іржання коня. 
Ігнатїй — ч. ім’я; стцсл. ИгнатІй; рос. Ігнатій, п. 

пасу. Укр. нар. Гнат, Гнатко. 
Лекс. 1627. 412: Ггнатій -- честь. 
їго, арх. -- ярмо; ст, сл. иго, рос. шщ болг, пго, ч. 

Лю. Прасл. корінь потім походження якого 
праішюевр, Пор. ст. інд. ^£ат і лат. що означають 
ярмо. ' -= . 

Лекс. 1596. 146: Йго — ярмо. 
Лекс. 1627 р. 25: Иго — ярмо. 

Ігор, -ря —- ч. ім’я; ст. сл. Игорь. Це ім’я згадується 
в нас перший раз у „Повісті арсмснних літ”, тобто в „Лі¬ 
тописі Нестора” (з 1112 року), а потім у „Слові о полку 
Ігореві” (з 1187 р.), Ім’я це згадує її візантійський імпера¬ 
тор Костянтин Порфірородний, цебто Багрягтородтшй 
(Х-го в.) у своєму творі „Про адміністрацію імперії”. 
Так само згадується в наших старих пам’ятках і стар¬ 
ша форма цього ймення: Ин(г)вар-ь, гцо є ближчою до 
його скандинавського оригіналу: Іп^уагг. 

Ігрек — назва грецької букви і. 
Ігрище — збірна рухова розвага (пор. Олімпійські 

ігрища); ст. сл, лгрь, игра (гра, забава); играчь, нграць 
(грач). Слово всеслов’янське. Прасл. корінь *ї§-; ного 
прасл. назвукове і на грунті укр. мови в основному від¬ 
пало; пор, гра, іграти, грати, грач, грище. Подібно І в 
польській мові: і^гхузко, £гасг; рос. игргпцо, 
игра, нграть; ч. Ьта; серб, игра; болг. игра. 

Ті слова з інших мов їпдосвр. сім’ї, які звичайно 
подають як пїдгтонілиикгї слова ї г р а т и, що п їііїх май бгі 
бути віддзеркалений праслов. корінь *і£-, здається нічого 
спільного з ним не мають. 
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Лекс, 1627. 153: Плясалище — нгралнще, йгриско, и 
б'Ьсилтце тоє ж. 

Ігумен — настоятель манастиря, з гр. їіе@йтегюз — 
управитель. 

Грамота в. кп. Мстислава 1136 р.: Итіі, Игуменс Испиє, 

Лекс. 1627. 406: Игумеп — пож або предстател. 

Ігуменя — настоятелька жіночого манастиря; гр. Ье- 
§итєпе — начальниця; також новогр. Ье^ишепізза. 

Ійее £іхе — з франц.: закорінєна ідея. 

Ідея — поняття, думка; з гр. ісїеа — форма, зовніш¬ 
ній вигляд, подоба (образ); корінь той самий, іцо і в діє¬ 
слові ісіоіп — бачити, дивитися, здаватися. 

Ідіома - - утертий окремий вираз у даній мові; иапр., 
н українській: „Дати гарбуза0, „1 Іанлсскати язиком”, „За- 
рубай це собі на носі” і сотні т. ім. їх подають фразеоло¬ 
гічні або ідіоматичні словники. Звичайно, значення ідіоми 
не пов'язане зо значенням слів, що її складають. Назва 
грецька: ісііон — свій власний, особливий; ісіібта ■— своє¬ 
рідний вираз. 

Ідіоми дослівно не перекладаються на іншу мову; во¬ 
ни притаманні тільки своїй мові, Ідіоми звуться: герма¬ 
нізм (з пім. мови), піліцизм (з фр.), грецизм, латинізм І 
т. Ін,, — в залежності від того, до якої мови дана Ідіома 
належить. 

Ідіот — придуркуватий; з гр, ісбоіез — приватна лю¬ 
дина, що ніде не служить; людина проста, иевчена, неспо- 
сібна до військової чи іншої служби. Такими людьми зви¬ 
чайно були ті, шо мали якісь фізичні чи духові недостачі, 
а тому й постало нове значення слова „Ідіот” — придур¬ 
куватий. 

ідол — вирізьблена подоба, божка в поган; з гр. 
бісіоіоп — образ, малюнок; корінь тон самий, що і в (їігіоз 
(бачення); пор. гр. ісієіп — бачити. 

Ідолопоклонство —■ культ ідолів у поган. 
„Ідол” —- обожнювана особа для якої людини. 
Лскс. 1627 р. 346: „Апій нми ндола”. 
Там таки, 400: ел., зрн кумир. Идоложортвїе — офі^ 

рпшшьє болванам. Идолоелуженїє — болвохвллетво або 
болванам знаидленьє, Идолослужнтсль - - болізохвалца або 
болваном не воле шк люб зпе моле шли. 
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„Іду па вас” (війною!). Наше старо- „їду на □н!” — 
давне: „Йду на вьтГ1 

Літопис Нестора, цебто „Повість временних літ” (з 
1112 р.) приписує цей вираз нашому князеві Святославо¬ 
ві, який таким способом проголошував своїм ворогам 
війну. 

Ієраполь — назва міста у Фрнгїї, що славилося сво¬ 
їми теплими веснами* Його теперішні руїни — це „Бам¬ 
бука лессі”. 

Назва грецька: Ніеагароііз, 
Лекс. 1627. 4 3 2; Ієраполь — священньш град, в Фрнґін, 

Ієрархія - єпископат; з гр. ЬїєгагсБіа — становище 
(пост) ієрарха; гр, МегагсЬез —- головний звермінтель свя¬ 
щенних обрядів; гр, Ніогоа священний, агсНоз про* 
відіга Спільна) особа. 

Ієрархія -- система посад чи званьн в якій нижчий 
чином чи рапгою підлягає вищому, а цей — ще вищому 
і т.д. 

Ієрей, єрей - священик; із стцсл. пєреи, а не з гр. 
Іііегоиз, від Кіего5 —- священний. Греки в дохристиянських 
часах словом Ьіегеиз називали жерця, цебто ту особу, 
що приносила жертви божкам. 

Лекс. 1627. 413: Ієрей — Священник, тож зри Гіоп. 

Ієродиякон — свящешюднякон; з гр. Ьіегсііакопоа: 
Ьіегох — священний, діакопоз — слуга. 

Лекс. 1627. 413: Ієродіакон — слуга посвячений. 

Ієромонах — монах у сані ієрея; з гр. НіеготопаеНоз; 
Ьіегоз — священний, гпопасЬоз — самітний, монах (чер¬ 
нець). 

У писаннях Івана Вишенського (нар. в половині XVI р., 
помер десь близько перед 1637 р,), ієромонах зветься 
свяіценноінок. 

Іж, арх. — що, який; з польського іг з цим же зна¬ 
ченням; пор. ст. сл. ижь, же (які в укр, мові вже не вжи¬ 
ваються). 

Іжиия —. це назва останньої букви азбуки кирилиці; 
гр. буква іпсилон. „Прописати (списати) іжицю” — висік¬ 
ти різками. Свидн„ Лтобор,: „Як піду до смотрителя (шко¬ 
ли), то так іжицю спише, що й не присядете”. Форма бук- 



пн іжиця схожа на ярмо (їго), тому й терпіння через 
биття різками. 

Ізабелла, див, Єзавель. 

їзбавйтель, арх, — збавитель; визволитель; ст. сл. 
нзбавнтєль, болг. набавник, серб, избавнтел; ч, гЬауіїеІ, 
обуоЬосШєі; п, гЬалуса, м;уЬа\Уса, 

Бавити — старий каузатив від ст. сл, бтлтн (Пор. 
ст. їнд, Ьпауаз — буття). Звідси, набавити і т. ін. 

Лекс. 1627. 456: Сосеен — избавитель можний. 

„їзГжєтшє младеицев", арх. — винищення невинних 
людей, (Пор. п. гхей шеіуіппіфіек). Вираз євангельський, 
Матвія 2. 16-13. 

Ізверг, арх. - виродок, ппкидень, потвора; укр. на¬ 
родне „одміил”; ст, сл. иліф'ьгк нзпрпгь; рос, нзверг; 
болг. нсдоііосче; серб, народ; ч. рагосіоп, раіуог; л, росг- 
IV ага. лууггиїек, хуугогїек, 

Ст, сл, пзвріїгатп —* викидати що з чого: из (з, Із) 
-|- вр'ьгати — кидати (пор. ст, укр. вергати). 

Ст, сл, жена извергшая — жінка, що поронила дитят* 
ко. 

Тому що ізверг — викидень (дуже передчасно на¬ 
роджений) часто був людиною ненормальною, то з цього 
постало: ізверг — недолюдок, кат, звір, 

Лекс, 1627 слово ізверг пояснює: „недогюсок’ь 
албо дитя мертвородженое, випороток", 

Лекс, 1596, 15: Изверг —- дитє мертнонародженое. 

Ізгой, арх. — ст. укр. слово, що означає „вижиту" 
(прогнану) з родини особу; потім Ізгой — це вигна¬ 
нець узагалі 

Церковний Устав князя Всеволода Ізгоями називає 
таких осіб: 

„Изгои троп: поповз стлтгь грамоті* нє умкєгь; хо¬ 
лопа из-ь холопства шГікупнтся; купець одолжаєгь. А сє 
и чєтвєртоє нзгонстио и сєбї> приложнмт» : аіцє князь 
осиротЬєт-ь. Цебто ізгоями були: 1) неграмотний (непись¬ 
менний) син священика; 2) той раб, що викупиться з раб¬ 
ства; 6) той купець, що збанкрутував чесно (не обманом): 
4) сирота княжого роду. 

Ізгої не були позбавлені прав та опіки, — ними опї* 
кувалася Церква, 
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У слові ізгой той самий корінь (гой), що й у діє¬ 
слові гоїти (ся), що значить заживати, (Рана гоїть¬ 
ся, значить заживає)* 

А ізгоєм був той, кого виживали (позбували¬ 
ся) з родини, чи й навіть з країни, цебто засуджували на 
банїцію (вигнання), депортували. 

Слово гоїти (ггор. п. £оіс) загальнослов'янське, але 
слово Ізгой засвідчене тільки в староукр. писаних па¬ 
м'ятках* 

-їзм, -изм — закінчення іншомовних іменників, (з грг 
-ізтбз), що прийшли до нас головно з фр, -ізтє зовсім 
пізно — з поч. XIX піку* Нпир* ідеалізм, матеріалізм, па¬ 
тріотизм і т. ін. 

Ізмаїл — ч. ім’я; ст* сл* Исмаиль, із ст. євр.: чує Бог* 
Лекс. 1627 р. 435: „вьтслуханє Божеє"* 
Соляр. II. 56: „вислуханнй Богом"* 
Лекс. 1627. 415: Ісманль — вислуханьє Божеє* 
Кн. Буття: 16. 11: А ангол Господній до неї (до Га¬ 

гари) сказав: Ото ти зачала, і сина породиш, і кликнеш 
ім'я йому: їшмаел (Лз’таеі), бо прислухавсь (яата) 
Господь до твоєї недолі”. їшмаел, Ізмаїл — ,,Бог (ЕП по¬ 
чує". Ім'я пишуть: д, євр. Лз’шаеІ, гр. Ізгпаеі, лат. ІвшаеГ 
ст* сл* Ісмліьть* Исманл'ь, Звідси: ізмаїльтяни. 

Ізраїль — ст* євр, Із'гаеі, означає „боров Бога", „бо¬ 
гоборець". ГІор. Буття 32. 29: „Не Яків (Іаакоу — обма- 
нець, хитрий) буде називатися вже ймення твоє, але Із¬ 
раїль, бо ти боровся з Богом (івге ЕІ) та з людьми -— і 
подужав”* 

Лекс* 1627* 415: Терайль — перемагаючій або паную¬ 
чій з Богом. ґГсраиль — ум зря Бога). їсраильтяпйн. 

їзумлятися, зумлятися, арх. — оторопіти* 
Слово це тепер мало вживане, але гце трохи знане 

в Наддніпрянщині* більше в гуцулів, загально й широко 
знане в мові російській* Ізумлятися —- тратити „ум" чи 
розум* Так у пам'ятках XI віку маємо „изумитися" — втра¬ 
тити розум* здуріти, „изумленіє” — безумство* Дуже доб¬ 
ре пояснює це слово Словник П. Беринди 1627 р„ ст. 85: 
„Изумлен — которьтй одьтйшол розуму". „Изумленіє — 
опгплФньє, злхожТшє в голову з горячкн албо омороч'Ьпє 
от піанства. завершЬньє голови”* Б однім акті 1616 р* 
(Крьіловскій: Львовское братство, додатки, ст. 48) читає- 
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мо: „Изумилємься, но не отт= вина, але рачей отії незазор- 
нон любви ку церкви Божое". 

З часом старе значення забулося й слово „ізумлятися” 
стало визначати „сильно дивуватися". Але в мові україн¬ 
ській р побіч нового значення, живе ще її старе. Так, Слов¬ 
ник Б. Грінчеика правильно подає „зуміти”, „зумітнся” — 
з розуму зійти: Чи ти зуміла, чи дурману наїлась? А щоб 
ти зумілася! В ЇО. Шкрумсдлка („Огні з полонин") (гу¬ 
цул ь. діял.) 1930 р+ часте слово „зумітпся", але все 
в значенні сильно здивуватися: Всі зумїлися, як побачили 
107* Нарід зумівся і одні других питалися 127, Він зуміпся 
з дива 13.4, Поті зуміли ся з дива 135* Юра так непомірно 
зуміпся, що забув про спою розпуку 40* Юра глянув на 
мару і зумівся з дива 15 і Ін.; тс саме в його ,,Четл кри¬ 
латих” 3929: Зумівся з дива 102. 

їзтом, родзинки; з крим, тат* юзум чи узум — вино¬ 
град, зав'ялений на сонці виноград* Дм* 534* 

їзяииіиії, ярх. — витончений, добірний, як виняток, 
пор. ст. сл* из’яти, 

Лскс. 1627 р* 336: „Аеина то єст Мініерва богиня, 
изйщиа в прсмудростн пли понтонна п рлзумй"* 

Там же, 86: „Изящник — над вскх силтгЬйшїй рй- 
цер и переднкйшій до ннмх справ"* „И з л щ е с т в о — 
знаменитость, превьтшаньє, вьтбориость, кркпость"* 

Лскс. 1596. 146: Изящество — виборносте Изягцньтй 
’— ВІіборНЬТЙ. 

-ій — це стцсл, закінчення багатьох грецьких власних 
імен: Антшіій, АнатіІй і т. ітт. 

По правописній реформі Патріарха Тирнопського 6в- 
фнмія (1375-1393) ці імена змінили своє -їй на -іє: Анто¬ 
нів, Анлпіє і багато т. ін,* а навіть і такі* як Мнколає. 

їква* — Є три ріки з назвою „Іква”: лівий доплив 
Павлівни Дніпрової* правий доплив Стпру І доплив пів¬ 
денного Бога. Про цс писано вже кілька разів; остання 
праця — Гр* А. Гльїнського в „Записки" ВУАН VII 54-55 
1926 р, (див, „Рідна Мова" ст. 286 під ч. 76). Фасмер ви¬ 
водив назву „Іква" від герм, :ігаіко — дуб; Ільїнський 
з тим не погоджується й дає новий слововивід Із ли¬ 
товського аікіиз - швидкий; ^еікйиа гоїка —- „бистра 
ріка" дало в мас ікт^а гека, 3 ходом часу прикметник 
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іква „швидка" перейшов на Іменник, як ї всі подібні 
річки на -ьма, бо слово „річка” при них опускалося* 

Ікони — Священні Образи; з гр. еікбп — образ, стцсл. 
икбпа. 

Лекс* 159(3* 15; Икопа — Образ. 
Лекс. 1627, 86: „І к б м а и образ, гр. еікоп, іуроа* 

Икбна глаголется от єже подобнтися, словенскн же 6 б* 
раз, заєже образовати ино лице. Елл, реч. еікопібхо, вьі- 
тваряю, відформовую, еікопікоз ровішй, п о д о б н ьпї. 
И к 6 н н н к—- маляр Образон. Иконописаніє, малярство'1. 

їкоет арх* — дім, житло, заля, святиня, господарство, 
челядь, сім'я, нація, 3 гр. оіков — з цим же значенням, 

Лекс* 1627* 406: Икос — дом, народ, покол^ньє, ро- 
дзаії, челядь, фам'Ьл'Ьа. 

їла рій — ч. ім'я; стцсл. Иларіїї, з гр. Неіагіоз — світ¬ 
лий, ясний; від гр. Ьеііоз — сонце* 

Лекс. 1627* 414: ІларІії *— весольш* 

Іларібн — ч* ім'я; ст. сл. Иларіонь, народне Ларіоп, 
гр. радісний, веселий* У Лекс* 1627 р* 414: „Іларіон’ь: ти¬ 
хо стань, тихомирена, сладокь норовомь. 

Іларія — ж. ім'я; стцсл. ИларІа, з гр.: світла, ясна. 
Див, Іларій. 

Ілй, арх, — чи, або; ст* сл. или; рос* йли, иль; в укр* 
пам'ятках или* Напр. у Лекс. 1627 р* завжди или. 

Іліодбр — ч. ім'я; стцсл. Иліодорь, з гр.: дар сонця 
(Ьеііон — сонце, сіогоп — дар, подарунок). 

Лекс* 1027. 408: Иліодор — солнечньйй дар* 
їлІтбн -- плат зложений (зложена хустка), з гр. Еііе- 

іоп —* обгортка, пов'язка на голову* У церковному зна¬ 
ченні це слово виражає той Сударіон (хустку), що був 
на голові похороненого куса. 

Ілля — ч. ім'я; зменшене народне Ілько; ст. сл. Илїа, 
із ст. євр. ЕЩаЬи. ЕІцаЬ — зложення: ЕІІ — Бог мій, 

— Господь* Див* І Цар. 17* 1* 
Лекс. 1627* 407: Иліа — Божая кр'Ьггость, Бог Пан або 

можимй пан. 
Імам — мусульманський духовний, сан якогог подіб¬ 

ний до сану єпископа в християн* Слово це арабське. 
Імена людські, — В Алфавиті початку XVII в* вміще¬ 

на така стародавня стаття. 
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„Предисловіє толковатіїю нмел человЬческнх, яже 
здіі по буквам писань!. 

Прежде убо СЛ0ВНИЄ, єіце суще погани, не имяху 
книги тюпсже не рпзум'Ьяху тісамїя, н того ради н дьітсм 
споїш ь дляху нмснл, яко же суть сія: Богдань, Важену 
Второй, Третіпкь н прочая гтодобния сим, яже ньш'Ь про- 
зїшіцл нмяиуются. Добра суть и та, по обаче ноти не- 
В'їірІп пх мпмошедши, свінгу же истшшаго БогоразумІя 
В НИХЬ ВОСІЯВШу, ЧеЛОВІїКОЛЮбнЬТМ'Ь промьтслом Всещед- 
рлго Бога, рокшлго: „Илреку нелюди Моя люди Моя, м 
невозлюблепная, возлюблепная1*, благодати ради святого 
крещенія словягте, приємше святьія книги, посліщоваша 
во всемії преданію Святьгя, Соборньїя и Апостольскія 
Церква 

И оттолс любяще й почптаючє святьіп угодники Хрнс- 

товя, начата и діьтем'ь сноимт> даяти имена во имя Свя- 

таго настоящаго временс, в нсм же д'Ьтиигь родитея, И 
того ради неудобь відомо нам ньтнішшнх ваших имеїгь 
толковлііія, или по коєму нзмку кождо нась иаричет ся, 

не бо по єдинаго язьша греческаго нареченію наричемся, 

но от многих язьткь, понеже бо кійждо Святьій от коего 
язьтка родомт> бьт, по тому язьтку и имя єго в святцах 
пишетея, Аще и Петра Апостола, євреянина суща, обрії- 
таемдр по гречески имянуєма, но убо и єврейскоє имя 
єго такожде обрі^таємії в книгах*ь, єже наридатися єму 
Кифа и Снмоігь. И сего ради убо потребна єсть и та 
С прочішм шюстрпнніїїх ЯЗМКЛ» Р+ІЧМИ ЗДІІ ТОЛКОВЛЕІІЄМ'Ь 
нзобралпти, да уігНмьі, что єсть коєгождо Святаго н Пре* 
подобпаго тезоішетпгпгпя похвала. 

Обріьтяєм'ь бо в пнеаніихь Андрея мужеству тезо- 
имеїштл, ВлсплІя царству, Петра каменя п4рн имянуєма, 
Николая побЬдьг тезопмянита. 

А злочсстнвчх'ь ммема толкованьт того ради, да ра- 
зумієм!* т'Ьхті тезогтметшуто укоризну. Обр'Ьтаємт бо п 
писанїіт> Арія гнНву и ярости и дерзости тезопменнта, 

Константина Копронима тезоимянна мотьтл'Ь (Калу) и гноє 
тезаплрпчема. 

А бйсовскля нарицанія толкована сего ради, понеже 
МНОЗИ от ЧСЛОВЇЖ, ПрНХОДЯЕЦЄ кь волхвом*ь и ЧарОД'ЬєМ'Ь 
п прігємлтот от них ніжля бї>совская обаянїя и наузьд 
и носять ихь на себії. А шгая біковская имяна призьтва- 
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югь волхвьі над яствою п над питіем'ь, и дають я вкушатн 
простой чади, н тЬмь гублять душгг челов'Ьческія, и то¬ 
го ради та вішсаапа зд'ії, да всякому православному хрис- 
тіаннну яв'Ь будеть нмя волчеє, да н'йкто, не в'Ьдьій, и 
имя волчеє вміісто агньча пріиметь нєразумі€мг\ мня то 
агнчеє бьіти, и т1>мь вмйсто св^та тму удержа, душу свою 
погубить, О ССМ'Ь ДОВЛІїЮГЬ сія”. 

Іматл, арх, — брати, хватати; ітаір, ітазезі, ітаіеі'ь 
«— я беру (хватаю), ти береш, він, вона, воно бере, (Не 
слід змішувати з укр. мати, я маю). 

Від ст. укр, імати (брати, хватати) — з приставками: 
на-ймати, за-ймати, ви-ймати, ггерс-ймати, при-ймати і т. ін. 

Слово гірлслов, ираіндоспр. походження, Пор, лпт. ітії 
(беру); середньонічне лат, сто (беру). 

Імла, мла — туман, мряка; ст. сл. мьгла; болг. туман; 
ч. тЬІа, тІЬа; п. іитап. 

Слово праслов. праіндоевр. походження. Пор. лит. 
ті#1а; гр. о-тісЬІе, іпд. тІЬ — (коли мрячить дощик). 

Слово о п. І, 1187 р>: ОбЬсися сипіь мьглЬ, 35. 

ІммануТл, — ч. ім'я; із ст. євр, ІттапиеІ —* „з нами 
Бог” (іттапи — з нами, ЕІ — Бог). Укр. народи. Мануїл. 

Іменитий — той хто „має ім'я”, цебто його ім'я відо¬ 
ме багатьом людям завдяки великим прикметам „іменитої 
особи”. 

У Біблії (Книга Чисел 16. 2): йіГве нет — люди ймен¬ 
ня; Буття 6. 4: ап’зе Навзет—* те саме; гр. апсігсз опо- 
тазіоі; наше церк.-слов. мужи именити. 

Іменитий ’ - це слапинГі. 
Лекс. 1627 р.: имстїтьііі — значний. 
Гр. апсігсз олотазіоі (мужі імениті) вже було наявне 

в писаннях Платна, Гсзіода іі Іи. 

їменословіе, церк. арх. — іменословне благословення. 
Так благословляють Архиєреї і Священики. 

Пальці руки складаються так, що ними визначається 
ім'я ІС ХС, а саме: вказівний витягається (це І), середній 
згинається (цс С), великий кладеться нп безіменного (X), 
а мізинець згинається (це С). 

Ім’я (Ім’я) -— індивід, назва особи; сх. укр. ім'я, 
зах, укр. ім'я. З усіх слой. мов тепер тільки білоруська лі- 
терат, мова наголошує останній склад цього слова: ім’я. 
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Але в Лекс. 1596 р. і в Лекс. 1627 р. в нас тільки 
и м я. І так у всіх наших пам'ятках ХУІ-ХУІІ вв, 

Ст, слов, ммя (чит, іт^); болг, йме; рос, имя; серб, 
йме; ч. їтепо, тіапо (із ^ьтепо). Праслов. *]ьте. 

Слово це загальнослов'янське праслов'янського похо¬ 
дження, Але в інших мовах індоєвропейської сім'ї покищо 
не вдавалося знайти такого слова, що б корінь його був 
споріднений з кор. слова „ім'я”. Назва його в Інших 
мовах індоевроп, сім'ї: гр, олоіпа* лат. потоп, санскр. п£- 
та; нім. Мате; англ, пате, 

Лекс. 1627, 451: Самуйль — имя єго от Бога, Именн 
ттоптореиьє. 

Там таки, 156: Имя Книзі*». Так у Лексиконі завжди: 
имя, 

Т. т„ 447: Имя врат. 
Т, т.т Передмова: „Ммепа пласпни людей", 
Катих. 1645 р.: В имя Отця. 
У Львівському Катихнзнсі 1646 р. також и м я. 
Г м'я власне, — сказано в Біблії, — це батьківське 

благословення дитині на все її життя. 
Див, Авраам* 

Ім'я Боже. — На Іконі Христа пишеться в ореолі (нім¬ 
бі) вгорі кирилицею о от п. Це гр. Но оп, по-біблій- 
ному Сущий (СШ), а Ьо — член (артикль) в грецькій мо¬ 
ві. Коли Моіісей питався в Господа про Ім'я Його, то Він 
відказав йому: ,,Я Той, що є”. 1 сказав: Отак скажеш Ізра- 
їлевим синам: Сущий послав мене до вас” (Вихід 3. 14). 
У гебрейському оригіналі тут стоїть ЕЬе]еН, цебто Гос¬ 
подь, або: Я Той, іцо є, буде, Сущий, по-гр. Но оп. 

В „Алфавіті” на л. 2436-244 про це читаємо (перекла¬ 
даю): „В війці Господа Бога і Спаса нашого їсусп Христа 
пишуться три слова (букви): от, о, н, ЦІ три букви скла¬ 
дають псшісловлюванс Ім’я Боже,., Удашшну Господь 
явився був Мойсееві в кущі, кажучи: ,,Тдн і скажи їзра- 
їлевим сшііні, що папіла» вас Бог, щоб вивести з Єгипту”, 

А Момесії відказав Йому: „Коли почнуть мене питати, 
яке Ім'я Йому, то що я скажу їм?” 

1 сказав Бог Мойсею: „Я той, що є”. 
До цього на л. 244 даний малюнок вінця над головою 

їсуса і написано тут: о от н. Це правильний напис грець¬ 
кого Ьо оп (Сущий), 
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У Лексиконі 1627 р. на ст. 252 дано малюнка вінця, 
а на ньому букви о от н* Пояснення: „Сьій, о он, то 
єст Тот, которьгй бьгл, н тепер'ь є, и на Б'Ьки будегь. 
Власпьш титул Бозскій, Аз єсмь сьій, Вихід 3, 14. Апок. 
1. 4, 8. Богь єсгь в^чііьій, не маючій початку нн конца11. 

Імена під різними наголосами 

С х, у к р. 
Борис, -са 
Володимир 
Йосип 
Степам, -на 

(Приклади) 
Зах* укр. 

Ббрис, -са 
Володимир 
Осип (з Йосип) 
Стефан, -на 

Літературна й іглродіш вимова імен 

(П р и к 
Літер, 

Марк, Марка 
Федько, -ка 
Софія 
Свято Петра й Павла 

а д и) 
Народи, 
Марка 
Федька 
Софія 
Свято Петра й Павла 

Імператор — володар всликодержави ■— імперії. По¬ 
чаткове значення латинського слова ітрегаіог було: ,,го¬ 
ловнокомандуючий" (військ) —■ від лат. ітрегаге — по- 
бїджувати, Тим першим володарем, що лат, слово ітре- 
гаїог почав уживати як титул монарха імперії був рим¬ 
ський володар Юлій Цезар. Проголосив він себе імпера¬ 
тором в значенні монарха Римської Імперії (Ітрегіит 
Котпапит) 27 року перед Н, Хр. 

Інакший — не такий, як усі інші; ст, сл. инд.; рос. 
нной; болт, друг; серб, други; ч, рпу; п. іппу, іпвгуч Ст. 
ся. шгь, їінТїіи колись означало один, єдиний (свого ро¬ 
ду), неповторний. А звідси його пізніше значення інший, 
ст. укр. другий (не такий, як уся решта членів його кла¬ 
си). Подібно й у латинській мові: від слова ипиз (один) 
пішло ипісив (єдиний, унікальний, цебто неповторний, бо 
він інший). 

Індивідуум — особа. Це слово визначає кожну люди¬ 
ну на основі її особистих (неподільних, неповторних) при¬ 
кмет. 
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Лат. іпсЗтсіиит означає все те, що своєю природою 
неподільне. І неподільними є особисті притаманності кож¬ 
ної особи. Зах. укр. індивід. 

Від індивідуум постало слово Індивідуаль¬ 
ність! яким визначаємо сукупність чітких духових інди¬ 
відуальних прикмет даної людини. 

Індикт, арх* — кожен такий період часу, що триває 
15 років. Таке літочислення встановив візантійсько-рим¬ 
ський імператор Костянтин Великий (272-337). Він про¬ 
голосив це своїм іпсїісїїо (прокламацією) І звідси 15-літ- 
ній цикл часу названо індиктом. 

З лат. мови прийняли це слово греки (гр* іпсіікіой, 
ігміікНоп), а від них воно дуже рано прийшло й до нас* 
„їндшегь” згадане вже її нашій Євангелії 1056-1057 років* 

Лекс. 1627* 414: Ітідпкт, індиктом — (новоє л1;то), при- 
гласіє, или повелені?. От реченій їндіко: оповідаю, уста- 
вую* 

їнднтїя - - другий покров на Со. Престол, звичайно 
світлий і величний, бо він визначає Славу Божу* Гр. Іп- 
йуЬїа. 

Індія — назва країни Азії, яка величиною своєї тери¬ 
торії й кількістю населення займає на цьому континенті 
друге місце по Китаєві. Індійці належать до тієї самої ра¬ 
си (арійської), що народи білої раси, а індійська мова на¬ 
лежить до сім'ї індоєвропейських мов. 

Множинна форма („Індії”) цієї назви прийнялася бу¬ 
ла в Галичині під польським впливом* 

„Індус" — так в СССР за часів диктатури Сталіна 
державні функціонери на смішливо називали кожного та¬ 
кого селянина, який не хотів віддавати свого господарства 
в колхоз („колгосп”), коли совєтська влада почала заво¬ 
дити по селах примусову колективізацію. 

Інерція -— властивість тіла зберігати свій стан спо¬ 
кою або прямолінійного руху; з лат* іпєгііа — нерухо¬ 
мість* Переносно — бездіяльність, нерухомість. Звідси 
інертний* інертність. Слово появилося за Галілея (1564- 
1642), коли він відкрив закони інерції* 

Інкунабули - - так звуться перші друковані ктшпт, пер- 
водруки. видрукувані від початку друкарства (1450 р.) до 
1500-го року. Назва походить від лат. ІпсппаЬиІа ■— ко¬ 
лиска, або роки дитинства, цебто — початкн будь-чого. 
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Ігша, арх. — Священний Скиф, цебто Чаша, з гр. аку- 
рЬоз; стцсл. Инна. 

Іно, йпо, діял. — тільки, лише. Старе слов'янське сло¬ 
во, що також збереглося в говорах Інших слов. мов; напр., 
у говорах російському й польському. Походить від ст. 
слов, ині> — нншиії (лат. аііий; гр. аііоз). 

Слово і н о залишилося живим у Галичині, І там воно 
виступає навіть у складених словах, напр.: щойно (що¬ 
йно — тільки що). 

Інок, арх. — чернець, монах; із стцсл, инокг, що є 
перекладом з гр. топасЬбз — від гр, тбпоз — один. 

Стцсл. инокьши — інокиня, монахиня (народне: мо¬ 
нашка). 

У стцсл. слові „инокг" корінь (ін-) означає один. 
Лекс. 1627 р,: „Інок — монах. З елл. и лат. и слов. 

чєрнец. Але ннок слов. толк(уєтся) в рос. єдинок або 
уєдинений, Пустинник розуміти ся может”. 

„И н о к й н я — монаха, мнишка, чернйца, або єдн- 
нока’\ 

їнокеїггій — ч. ім'я; стцсл. Иннокентій; з лат. іппо- 
СЄІ15, -ІІ5 — нешкідливий; іп — (не) + посеге — шкоди¬ 
ти. 

Лекс. 1627. 414: Інокентій — лат, ел, Атоос — непо- 
ПИНГІ1, 1 ТС ГІОШІПІГНк. 

Іноходець, арх. - рід кони, що наперед ступає разом 
тими обома ногами, що з одної його сторони, а потім ти¬ 
ми, що з другої сторони; цебто він „не перебирає нога¬ 
ми'1, Пор, польське іпосГюйщ іпосІюНлік, 

Слово о в. І, \ 187 |>.: Метою угорненими ішоходцв- 

Інструмент - ■ знаряддя, прилад; зокрема такни прн- 
лад, що видає з себе музичні звуки. Лат. іпзігитепішп 
— від іпаігцеге: вбудовувати що, обладнати чим. 

Лекс. 1927. 473: Играньє па инструменгЬ. 
Там таки, 455: Скорпіа — нсдвіідок або інструмент 

воєнний, 
Т. т,, 441: Орган — шіструмент, орудіє, 
Т. т., 296: Якоє начиня и инструмент. 
Інтелектуал — людина розумової праці; те саме, що 

й Інтелігент. Англ. іпіеІІесШаї, фр. іпіеПесіиеІ; з лат. іп- 
геїіесіиз (спроможність розуміння) від лат. тЬеНе^еге — 
пізнати, розуміти, вивчати. 
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Пор. імператив Б. Спінозн: І^ес гісіеге, пес одіззе, весі 
іпіеПе^сге („Не насміхатися, не ненавидіти, а тільки піз¬ 
навати”). 

Інтелігенція — притаманна людині здібність свідомо 
сприймати факти буття світу її факти життя та займати 
своє відношення до них шляхом вражень І мислення. 

Установлена французьким філософом Рене Де катом 
(Картезїєм), що жив у 1596-1650 роках, формула „Со^іїо 
ег£о виш'* („Я мислю, значить існую”) означує собою сут¬ 
ність значення слова інтелігенція, що походить від 
лат, іпіеіієреге —- пізнавати, усвідомлювати собі. 

Другісне значення цього слова, — інтелігенція: 
освічена верства суспільства, постало (в Европі) до¬ 
сить пізно, бо ТІЛЬКИ в середині ХЇХ віку. Воно прищепи¬ 
лося головно серед слов'ян — українців, поляків, росіян. 

Слово інтелігенція для означення освіченої вер¬ 
стви суспільства, наприклад, в англійській мові її досі не 
прийнялося. Англ. слово іпіе11і£епсе не має цього значен¬ 
ня. 1 англійці саме тому вживають це слово в слов’ян¬ 
ській формі його („їпіеШбепїзіа"), коли, напр., пишуть 
про освічену верству українців чи росіян. 

Інтенція — замір; процес такого спрямування почу¬ 
вань, мислення її дії, що кермовані даною метою; з лат. 
тгЦопБп спрямування, під тіошїо — я розтягаю що 
в якомусь напрямку. 

Перекладання слова Інтенція словом ц і л ь, як це 
в пас загально чинять, — цс якесь непорозуміння. Щоб 
виразити ідею цілі, латинські письменники прийняли 
грецьке слово шеїа. 

Такни вираз як, напр., „Помолитися в на м і р єн н І” 
— це переклад з польського „па ііепс]$”, і то переклад 
цілком зайвин. У нас цілком ириродньо й логічно кажуть: 
„Помолитися за... (кого чи що)’1. 

Катих. 1645 р< 496: Надходить Духь Святьій невиди¬ 
мо за лрзмяаньємь и ннтенцією Свяіценническото. 

Інтервенція, грам. — вигук; з лат. іпіег]ес1іо, ст. сл. 
междометіє (ст. сл. метати — кидати, ^есііо — метіє, іпіег 
— между); рос. междометіє, укр, вигук. Звідси інтер’єк- 
цїйннй — вигуковий. 

Ст. сл. слово междометіє росіяни взяли до своєї 
граматики з термінології Граматики церковнослов'янської 
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мови українця Мелетія Смотрицького. Його Граматика 
була видана 1619 р. 

Інтерполяція — це пізніша вставка слів чи фраз у 
текст, яких немає в оригіналі і я кі не належать авто¬ 
рові. Від лат. іпіегроіаііо, з іпіегроіаге -— підновлювати, 
підробляти, перекручувати, 

У метолі досліджування оригіналів текстів писань 
факт інтерполяції конче треба мати на увазі, бо 
автори вставок звичайно не кажуть, що цс потій їх 
зробили; і тому інтерполяції часто приписують авторові 
того твору, в текст якого хтось Інший вставив свої слова 
або й цілі речення — в ході копіювання того твору, 

Гнфлюенца, інфлуенца, — грнпа (грип), гострий про¬ 
студний катар верхніх дихальних шляхів; з Італійського 
іпйиепга, Цей медичний термін тепер уже вважають за¬ 
старілим. 

Інший (місцеві: ИНШИЙ, ШЇЧНЙ, чинший, „ємний"), 
див. інакший. 

Катпх. 1645 р., 6: На концу всего йншого. 

Там таки: На иншом м'Ьстцу. 

Лекс, 1596. 25: Прочій — другий потом, йнший по¬ 
том. Прочеє — йншеє потом. 

Іоакйм, див. Яким. 
Тоашікїії, див. Ігніть 
Іоаннкіії, лив, Іван, 
Лекс. 1627. 416: Іоаннкін — благодати поли. 
іоії, йпп ч. ім’я; стцсл. 1от>, лат. ЛоЬ з грець- 

кого Ьїп (тут п умошю заступає грецьку букву віту), а 
це із ст. євр,: переслідуваний. 

У Галичині: Йов. 

Лекс. 1627 р, 416: „Іовь — твердь, любяй Бога, або 
боліючій, або вздьіхаючіії, терпячій непрїазни". 

Там таки, 416: Іов — тверд, любяй Бога, або болію¬ 
чій, або вздьіхаючій, терпячій неприязни. 

Стцсд. Гоїть -— це ім’я семітського походження; було 
воно відоме н семітських народів (не тільки в євреїв) ві¬ 
доме ще в ХІУ-му віці перед Н. Хр. У семітських народів 
воно звучало як Але значення цього слова й досі 
залишається невідомим. 



Іона, РІона — ч. ім'я; стцсл, Іона, з гр. Іопа5, а це із 
от. євр. ТопаН — голуб. 

Форма Йона головко поширена в Галичині, 
Лекс. 1627. 417: Іона -— голубіша, голуб, пустошачій, 

або помножаючій, множаючїи, прикладаючій. 

Іопатан, йонатан — ч. ім'я, стцсл, Іоиатаиь, з гр. Іопа- 
ЬНап, а це і.т ст. євр. Текопаїап, що означає: Господь дав. 
Скорочено: 1-І атак. 

Лекс, 1027. 416: Іопаоїш — панскій дар. 

Іорам, Йорам — ч. ім’я; стцсл. їорамь, з гр. Іогаш, 
а це Із ст. євр, ТеИогат, що означає: Господь Вишній. 

Іпакоі, арх. — послух; стцсл. іпакои, з гр, Ьуракое — 
послух. 

Лекс. 1027. 466: Ипакой — послушаніє. 

Іпатій - ч. ім’я; стцсл. Ґпптій, Іпагь; з гр. Ераіоз — 
ипсокш'і, Пор. гр. ерапавеіп — підносити вгору. 

Лекс, 1627 р. 466: ,,Ілатїй — достоин, найвьшшшй 
судя, вьісокїй або верховими”. Тут же додається, що 
„іпатіїв призначали великі грецькі царі”. 

Там же, 466: И потім — достоин, Найвьшішин Суддя, 
високій або верховний. Ипатьт нменоваху еллини великія 
цар’Ь. 

Іподиякон — піддиякон: початковий духовний сан у 
Православній Церкві; гр. НуроШакопоз: Нуро (під), <їі£- 
копоя {служліцип, супровідник (у Церкві), диякон. 

Іподром — площа, на якій відбуваються кінські пе¬ 
регони. З гр. НрросЗтоггюз: Кірроз (кінь) -|- бготоз (місце 
для бігу). 

Лекс. ПЇ27. 4 їй: їштдрбм — м’іїсцє, где ся конми 
вьіт’Іжают. або до кола гонят, або котгЬ п колесим ці* 
угЬчутся. 

Іполнт — ч. ім'я; стцсл. Ипполить, в якому подвійне 
п —■ помилкове, бо це грецьке ім’я пишеться з одним п. 
Нуроіуіоз (освободитель), від Ьуроіуо — розв’язую те, 
що зв'язане, звільняю. 

Лекс. 1927 р. 415: „Іпполигь: ненець, раздркшитель, 
СВОбпДПТСЛь”. 

Там же, 415; Іпполйт — коней, раздркшител, свобод. 

[постаась, арх. — 1. істота, сутність, реальна істота 
(протилежно до уявної істоти), основа; 2. також у зна- 
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чеішІ латинського регзопа (особа); 3. в Християнстві: 
Особа (Іпостась) Св* Тройці* 

Стцсл* ипостась, з гр. Ііурозіазіз — основа, істота, 
субстанція, дійсна природа кого-чого, довір’я* 

Лекс. 1622. 466: Ипостась ■— персона, особа. 
Там таки, 249: Состав, ипостась —- персона, особа* 
Іра — ж. ім’я; з гр. Ігін (род. відмінок Ігісіоз, ігісііоб, 

Ігісіеоз) -— 1. райдуга (поетично: веселка); 2. посланниця 
Бога. Звідси лат* Ігіз — посланниця Бога* 

(Не слід змішувати з лат* іга — гнів)* 
Лекс* 1627. 408: Ира — лат. Юно, богиня, жона Дієва 

н дочка, имя илолу* 
Іран, Гк-рсЬі — країна Близького Сходу, в піпддспно- 

західній частині Азійського континенту. Значення назви 
„Іран” — „країна арійців'’. Іранці — це перси, а їхня мова 
належить до групи індоєвропейських мов, а це значить, 
що корені іранських слів генетично споріднені з коренями 
слів слов’янських, германських, романських, індобалтій- 
ських (литовських і латинських) І ін. 

Іранські сліди в слов’янських мовах* 

Іранський вплив на праслов'янську мову безумовно 
був і позначився виразно, а це свідчить, що лраслов’яин 
десь сусідували з іранцями* Від них узято, напр., слово 
„Бог” і тій слова, що з нього постали. Ці племена, напр. 
скифо-сарматськй рано, десь із VII в* до Хр. появилися 
в причорноморських степах, і були тут активними до 
ІМІІ в. но Хр. Через це іранський вплив на укр, мову дуже 
давній і немалий. 

Див. І* К о а боязкі, „Зіозилкі Іекзукаїле ті^сігу ї§- 
яукаті БІоигіагїнкіті а ігагїзкїті”. (Косгпік огіепХаГійіусг- 
пу, І. 19X4* 

Іржати (арх. ржати) звуконаслідувальне слово, що 
відноситься до звуків коня* У нашому літературному сло¬ 
ві іржати назвукове І приставне; воно походить з го¬ 
ворів Сх. України, (У деяких укр, говорах, напр., на Бо* 
лині, це слово виступає л протетичним г: ги ржати)* 

У говорах Галичини збереглася стара укр. форма цьо¬ 
го слова ржати, що близька до форми старослов’ян¬ 
ської: р-ьзати (а може з побічним рт>жати)* 

Рос* ржпть; білоруське ржаць, иржаць; польське гяас* 
Слово о п. І. 1187 р*: Комони ржуть за Сулою* 



Ірина — ж. ім'я; укр. народне Ярина; стцсл, Ірина; рос. 
Ирнна; польське Ігєпа. З грецького Еігепе — мир, спокій. 
(У греків це була також назва богині миру). 

Під впливом його польської вимови (,Дгепап) україн¬ 
ці в Галичині вимовляють це ім'я як І рева, що є ближ¬ 
чим до ного грецького оригіналу. 

Лекс, 1627, -408: Ирнна — мирна або покой. 

[рннарх, арх, -— лолодар-мнродержець; стцсл. ири- 
иарх-ь, з гр, ІгепагсЬоз: ігеші (мир, спокій) йгсіїоз (во¬ 
лодар). 

Лекс. 1627. 408: Ирішарх — мира началиик. 

їріпіеії -- ч. Ім'я; стцсл. Иршісп; з гр, ЕІгепаІоз —- мир¬ 
ний, спокійніш. Див. Ірина. 

Лекс. 1627. 408: Иршіей ■— мйрньтй, спокоіїщлй, 

ІрмолбГц церк. --- книга ірмосів, 
Див. їрмос. 
Лекс. 1627. 408: Ирмолбй е Книга, маючая в соб% 

Ирмосй. 

їрмос — перший вірш церковного гімну, що являє 
собою зв’язок з черговими тропарями. Стцсл. ирмось, 
з гр. еігтбз, перше значення якого: тяглІсть, серія; гр. 
еігтоз у церковному значенні те саме, що й стцсл. ирмос'ь, 

Лекс. 1627. 408: Ирмос — ел. узол, завязаньє моцноє, 
спятьє, ряд. або одного другого ся держаньє, образ, со¬ 
став, чьтн, стан, кшалт ряду в споєню. 

Ірод — ч. ім'я; стцсл о в. Иродь. — Таке було ім'я 
трьох володарів з Ізраїля (що тут подані так, як їх нази¬ 
ває історія цього народу): 1. Ірод Великий (73? перед 
Н. Хр.); 2. ного син — Ірод Антипа (?-40 по Н. Хр.); його 
(Ірода Великого) внук — Ірод Агрттпл (10? перед Н, Хр. 
— 44 по М. Хр.). їхнє імення (Ногогі) було родинним. Ця 
сім'я походила з Едому (по-грецькому Ібутеа), а на юда¬ 
їзм вона насильно навернена коло 125 року перед Н. Хр, 
Палестиною ця сім'я правила від 46 р. перед Н. Хр. по 
100 р. по Н. Хр. 

Ірод Великий, що правив Палестиною (коли вона бу¬ 
ла під окупацією римлян, від 37 р. перед Н. Хр.) мав 10 
жінок. Був дуже жорстокою людиною, про що свідчить 
його наказ вирізати всіх немовлят у Вифлеємі, бо він ду¬ 
мав, що між ними був Ісус, що саме тоді народився. 



Лскс. 1627. 409: Ирод ■— (желателен) кожух, хвала 
або гора хвальп пьіхн. 3 сир. смок огнистий. 

Там таки, 409: Ірод — „кожух, хавала, або гора хва¬ 
ли, пихи, 3 сир.: смок огнистий”. 

В укр. мові це ймення стало словом лайливим: Ах ти 
Ірод! Іродова душа твоя! 

Наше „Ірод” походить із стцсл. вимови („Иродт*”) 
цього ймення, яке по-грецькому вимовляли Негбгіоз, а по- 
латинському Негскіен; звідси польське Негосі, англ, Нє- 
госі і т.д. 

їродІбн ч. імЧі; ітщл Ирпдіоіп., л гр, ПІогосПопок 
- - свищиіномладмий: Кісгом (священний) -|- сііопоа (влад¬ 
ний). 

Тому ЩО грецький прикметник бІОБ, сііопоз є також 
у міфологічній термінології, у наших старих джерелах по¬ 
стало непорозуміння щодо значення імені „Іродіон". 

Лор. Лекс. 1627, 409: Иродіон — Сп'Ьваньє Юнбньї, 
елл. 

Іс-, арх. — дієслівна приставка (ст, сл, ис-}, що в ук¬ 
раїнській живій мові згодом замінилася приставкою ви-. 
Пор, похода {ла.т ехосіиз) — вихід; исполненїє — випов¬ 
нення; нсправленіе — виправлення, І т. ін. 

Але ця стара слов'янська приставка і досі збереглася 
в нас у деяких словах, — нагтр.: у слові испит (від ст. 
укр. ис — пьітати, цебто ви-питати). 

Звичайно, такі винятки — це залишки з нашої старої 
„книжної" літературної мови. 

їсав — ч. ім'я; стцсл. Исав-ь, із ст. євр. Езау (у грець¬ 
кій вимові Езаи, лат Енаи) — кошлатий, волохатий. 

Див, Яків. 
Лекс. 1627. 409: Исав или Есав — собор, або чинячій, 

або робячіїї, або маль єго. 
как - ч, ім’я; стцсл. Іеанісь, із ст. еир. Ліс’сїіак, їцхпг*. 
Як Боґ сказав, що Сарай (Сара) породить сина, то 

„впав Апраам но лице своє й засміявся” (уаірс'сЬок). 
І сказав він у серці своїм: „Чи в віці ста літ буде вродже¬ 
ний, і чи Сарай в віці дев’ятидесятн літ уродить?” Буття 
17. 17. 

Коли їцхак народився, то „промовила Сарай: Сміх 
(сесіюк) учинив мені Бог, — кожен, хто почує, буде смія- 
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тиси (іісасЬак) з мене1’ 21* б. Отже, їцхак чи Ісак — це 
„будеш сміптися". 

Ім'я цс пишуть: ст. євр. Ііс'сЬак; гр. Гзаак; лат. Ізаас* 
Англійська вимова цього Імені Айзск. 

Тому що в грецькій мові немає звука х (лат, сЬ), то 
греки усунули цього звука із ст* євр* ІіссЬак, а на його 
місце вставили звук а. У грецькій вимові таким способом 
це ст. євр. ім'я звучало (з подвійним а): Інаак. А за гре¬ 
ками почали так писати це ст* євр* біблійне ймення й ін¬ 
ші народи. 

Лекс, 1627. 415: Іеаак — рпдость, ем'кх. Ісакій — раз- 
но прач. 

їспя ч. ім'я; стцсл, Испія, із ст* євр. ЛеЗа^аНи -— 
сплсІиия Господнє: ^ева (спасіння, поміч) -р ЛаЬи (Госпо¬ 
да). 

Лекс, 1627, 409: Исаіа лли ЕсаІас — збавсиьє Памскоє 
або Спас Господень* 

чсеиькнй — суфікс прикметникового димінутива; та¬ 
кою є ііого наша літературна форма; нагтр,, жаднісенький, 
порожнісенький. 

Дїялсктичие (в Галичині) — Іський. Напр., жаднісь- 
кий, по рожні ський* 

[ейдор, див. Сидір. 
Лекс* 1627. 415: Гсідор — жел^зо или равен дарй* 

Істідбра — ж. Ім'я; стцсл. Ісидора, з гр. Ізісіога —* да¬ 
рована їзпдою: І5І5 (Ізгіда) 4- богоп (дар). Складення цих 
двох іменників уживалося в прикметниковій формі: Ізібо- 
Г05, І£І(ІОГа, І5ІСІОГОП, з яких Ізісіогоз (звідси наше Ісйдор, 
Сидір) та Ьійога (звідси наше їсидора) згодом субстан- 
тнзуналнея. ІзГч (у нашій вимові Ізнда) —- це Ім'я єгипет¬ 
ської богині, грецьким відповідником якої була богиня 
Деметера* 

Існхій — ч* ім”я; стцсл, Исихій, з гр. езусіїоз — ти¬ 
хий (у моральному значенні цього слова), скромний. 

(Мпмчалшшн тю-грецмеому: БІорсІов). 
Лскс. 1627. 409* Нсйхііі — безмольншс. молчалив, 
Іскаріот — прозвання Юдн, бувшого апостола Хрис¬ 

тового; Юда Іскаріот, або Іскаріотськнй, цебто з міста 
Каріоту (в Юдеїі. Грецьке Ькагібіеч, лат. СагіоіЬееій. 

Лекс. 1627. 415: Іскаріот — муж погйбели* забиття, 
або витання, або смерти. 
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ІсконІ, арх, — спочатку, напочатку. Ст. слов. исконі 
— це синонім ст. сл. вьначаліі, нзначала. Склад цього 
слова: ис-кон-н, У ст. сл. слові исконі (початку) корінь 
(-кон-) тон самий, що й ст. сл. слова коньць (кінець). 

Походження цього слова — одив. кінец. 

[скусити, арх. — спробувати; ст. сл. искусити; болг. 
испнтувам, нскущувам; серб, окутати, огледати, кутати; 
рос. нскусітть; ч. гкоийеіі, ікизіії; п, сіоз^іасісгас, ргоЬо* 
^ас. 

Слово о п. І. 1187 р.: Искуснти Дону великого. 
Ст. сл. искусити походить від ст. сл. крзШ, ітератив 

якого: кдБаїі (кусати); пор, ст, сл. крзь. 
Праслов. корінь цього слова має за собою лраіидоевр. 

минуле. 
Пор, лит. -т_ 
Укр. сім'я слів з цим коренем: кусати, вкусити, споку¬ 

сити, кушати, спокушати (спокутувати), спокуса, кусок 
(від „кус*'), куска. 

Іскусний, арх. — досвідчений, майстер, знавець. Пор. 
стцел. искусьтво (лат. ехрегітепіит). 

Див. їскусйти. 
„В поощреніє искусн’Ьйіішм1*. Лекс, 1627 р. 476. 
Там таки: Силвий — можньїй, ейлник, велможа, пе¬ 

ку еньш. 

Іскуство, арх. — уміння, майстерство, мистецтво, ст. 
цер. слов. искуство. 

Див. іскуснти, іскусний. 
Лекс. 1596. 145: Пскуство — умЬетность, св^домость. 

15: Искусньїй — свіздомьїй. 

(скушати, арх. — спокушати, спокутувати; ст. сл, 
искушати — від искусити (спокусити). Звідси стцсл, пе¬ 
ку шеніє. 

Стцслов. словом искушати перекладено ст. євр, 
їіі$БаЬ (випробовувати), Пор, Буття 22. 1: ,,Бог випробо¬ 
вував Авраама”. Пор. Матвія 5, 13: „І не введи нас у ви¬ 
пробовування, але визволи від лукавого”. Ст, сл. искуше- 
нІє — наше спроба, випробовування. Сюди спокуса, спо¬ 
кушати, спокусливий. Див. кутати, 

Іскушеніє, арх. — випробування, спокуса. 
Див, іскупіати. 
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„Искус — покушеньє, усилованьє, покоштованьє, ку- 
шєньє, досв-бдченьє’1. „Искусн — досв^дчи, спробу», до¬ 
знай1'. Лекс. 1627. 90. „Искушаю — досв'Ьдчаго, пробую 
або кушу, покушаю”. 90. 

Лекс. 1596. —46: Искущеніе — досвіїдчєньє, проба, 
покусп. Искушаю — доспі>дчаго, пробую. 

їсопт іссйп — рід рослини, що в ботаніці відома як 
Нуззориз оГГісіпаІІз. Давні євреї вживали при своїх обря* 
дах очищення. Також робили з неї кропила. Пор. З М, 
14. 4, 6, 16, 19; 2 М. 12. 2; 4 М. 19, 6. Псалом 51, 9. 

Ст. євр. назва його егог; гр. іззороз; лат. Ьуззорш; 
СТЦСЛ. ИССОПТі, 

Лекс. 1596. 34: Иссоїт ест зйльє, котороє жидове, омо¬ 
чуючи в кров, покроплевалнся и очищалися. 

Лекс. Ш27. 466: Иссоп — юзопом, з’Ьльє, котороє жи* 
допе омочуючи в кроїть, покроплевалнся и очищалися. 

Іспанія — назва, що походить з грецького Ье 8рапїа. 
По-старослов'янському назву завжди писали І с п а н ї а. 

При грецькій назві Брапіа артикл жіночого роду 
(Не) — це буква ета з густим придихом (по-грецькому 
рпецща сіазу, а по-латинському врігіїиз аврег), що вира¬ 
жався звуком її. За того часу, коли Київ нав'язав контак¬ 
ти з Грецією {а це значить, що й тоді, коли Україна прий¬ 
няла Християнство з Греції), самі греки вже не вимовля¬ 
ли густого придиху, а букву ету вони вже вимовляли 
не як е, а як і. Отож і артикл жіночого роду в їхніх 
устах уже звучав не як Ііс (по-старому), а як і; цебто 
Ье Зрапїа вони почали вимовляти як і Брапіа, а в стяг¬ 
неній формі, — як Іярапіа. Наші предки, вслід за греками, 
також вимовляли цю грецьку назву як Іспанія. 

У Галичині у новітніх часах почали вимовляти й пи¬ 
сати не згідно з його грецькою (і з нашою) вимовою, а 
з романською вимовою артикла жіночого роду при цій 
назві, цебто з вимовою не і, а еЛ тому в Галичині почали 
писати н вимовляти ЕспаиІя. 

Тепер уже й західні вчені елліністи почали визнавати 
той факт, що греки іце в четвертому столітті нашої ери 
почали вимовляти свою ету як І. Див. Ргої. КагІ Геуег- 
пЬоіиГ Шпсїу Біс Ізопагу оГ іЬс Сгеек апеї Еп^ІізЬ Ьап- 
диаєен. Т. Огеек-Ел£ІіБЇі. РМІабеІркіа, 1945. Ап Ітгосїис- 
ізоп Іо *Ье Нівїогу ої Сгеек Боипгїз. 
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Іспит — екзамен; ст. сл. испьітаніє, від иепьітати (ис- 
питати). 

Слово іспит походить з нашої „книжної мови”, 
цебто з нашої старої літературної мови, Ст. сл. ис-пьіта- 
ніє (звідси й наше іспит) означає: ви-гштування. 

Див. іс-. 
Зо словом іспит в Україні пов'язані деякі слова 

шкільного арго (аг^оі). І так, на Наддніпрянщині учні ка¬ 
жуть: „Зрізався на іспиті” (цебто перепав на іспиті, не 
здав іспиту), а в Галичині: „Спалився (або „засипався”) 
па іспиті”* Але для вислову підготови до Іспиту вживали 
звичайне слово (з шкільного арго): „зубрити”, цебто за¬ 
вчати „на зубок” (на Наддніпрянщині) і „кувати”, або 
„викувати на бляшку” (в Галичині). 

Іс поллп еті, Деспота! Цю грецьку церковну формулу 
Многоліття Владиці (Архиєреєві) в нас традиційно пере¬ 
кладають архаїзованими „На многії літа, Владико!”, 

Лекс. ]Г>27. 409: „Ис полла” та ети, деспота — на 
многая л"Ьта, Владико!” 

У духовних школах л Україні з цього постало слово 
„ісполати”. 

Ісполйн, арх. — велет* велетень, гігант; ст, сл, испо- 
ЛИНІз, СПОЛИНЬ. 

Корінь цього ст. слов. слова не віддзеркалений в жод¬ 
них словах інших мов індоєвропейської сім'ї. Отож пи- 
тшігш його походження м досі залишається дискусійним. 

ісполйн — гігант, велет, олбрьім, дужий а вели¬ 
кий чолон'Ьк. Деко. 1(5:27. 91, 

Там таки, 309: Щуд — гігант, исполйн, блбрьтм, ве¬ 
лет. 

Іссахар — ч, Ім'я. 
Кн. Буття ЗО. 18: І промовила Лея: Дав Бог заплату 

(зесНаг) мою, що дала я невільницю свою своєму чоло¬ 
вікові. 1 кликнула ймення йому: їссахар (Ііззаз’сЬаг). їс¬ 
сахар _ заплата. Ім’я пишуть: гр. Іззасіїаг, лат, ІззасЬаг, 
ст, сл. їссахар'ь, ст. євр. Ііззаз'сНаг. 

Істина — правда; ст. сл, истина; блог. йстина; серб, 
йстнна; чеське суч, польське ргачусіа (ст. п. ізсіпа); 
грецьке аІеіЬеіа; лат. уегіїаа. 

Цей іменник походить від ст. слов. исгь, истьіи (йо¬ 
го ст. слов. сипонім: сущій), що означає дійсний, справ¬ 
жній. 



Інші ст. слов. слова з цим коренем: тістові, истовн'ь 
(дійсний, справжній); нстьць (= лат* геиз -— обвинува¬ 
чений, сІеШог ’— довжини). 

Цей самий корінь наявний і в польських словах ізіоіа, 
ізіоіпу (наші: сутність, сутній), тцо з польської проникли 
і в українську мову* 

Справа походження старослов'янського іст- у цьому 
слові й досі залишається дискусійною. 

Такі припущення, що джерелом цього нашого іст- 
є корінь ст. слов. слова єстт> (третя особа теперішнього 
часу дієслова бьіти), не можливо обоснуватн лінгвістич¬ 
ними доказами, — принаймні на теперішньому рівні до¬ 
слідів історичного розвитку прпелов. і ст. сл. фонетики на 
базі порівняльного (компаративного) мовознавства* 

Лекс, 1627 р* 40: „ВІфігЬ - нсте, певне, щире”* 
Там таки: 242: Истинную, правдивую. 
Т. т*, 92: „Истшгна — правда* Истиннмй — правди¬ 

вий, власний* Истгшно - правдиве, власне* Истинствую — 
правду мовляю”* 

Т. т„ 109: „Лишеними пстиньт — которьтй утратил 
правду”. 

Лекс* 1596* 236: Существо — йстотность. 
Там такіц 156: Исттшп — правда. Истшгстпую —- прав* 

ду мовлю* 

Історіограф — особа, що „пише історію”. Слово це 
складається з двох грецьких слів: Ііізіогіа -У ^гарЬеіп 
(писати)* 

Теперішнє значення слова „історія" — це описання 
тих подій, що сталися в ході минулого часу. 

Див. Лекс* 1627. 415: Історія — свідок всФх вФков, 
або дФи, правдивеє ниписаньє прошльтх речмй, 

Пор. „Історія про це мовчить”* Так часто писали 
історики про те, що було невідоме. 

Початкове значення цього грецького слова („Ііізїо- 
па”) було — досліджування, від гр* Ьізіогеіп — учитися 
шляхом досліджування. 

Старим українським відповідником слова „історіо¬ 
граф" було слово „літописець”* 

Слово „Історіограф” у нас уже здавна почали засту¬ 
пати терміном „історик”. 

Див* Лекс. 1627* 416: Історіограф — історик* 
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Однак значення слова „Історик” тепер аж надто „уні¬ 
версальне” -— до меж туманності; його вживають у зна¬ 
ченнях: 1. шкільного виклада історії* 2. літописця (цебто 
історіографа), 3. ученого дослідника історії. 

Не краще представляється справа і з теперішнім зна¬ 
ченням слова „історія”, яке неправильно вживають для 
означення тієї шкільної дисципліни (предмета викладів), 
що означає вивчання Історії, незважаючи на те* що іс¬ 
торія — це не один з предметів студій, а є це опису* 
вання (літописцем) подій минулого. 

Вивчання історії — це в дійсності історіологїя, а не 
„історія”. 

Істота — сутність; з польського ізіоіа. 
Див. істина. 

У нашій книжній мові синонім польського ізіоіа було 
слово естество. 

Див. Лекс. 1596. 12: Єегество — прироженьє. Се на- 
речеся от еже єст. 

Істукан, арх. — 1. статуя; 2. ідол (божок); у стцсл. 
истукана; рос. (із стцсл.) истукан; болг. идол, статура, 
кип; серб, пдол* кип; ч. нпосПа, зосЬа; польське Ьаі^ап, 
роза£. 

Стцсл. слово истукань виводять від ст. слов. исту* 
кати, яке пояснюють так: різати, виливати з металю, 
Л корінь ст, сл. стукати вважають за нокалічну версію 
кореня ст. слов, і'ькпоіі (ткнути, тикати); і кажуть* що 
корінь ст. сл. їькпріЕ походить з того самого прашдоев- 
роленського джерела* гло й корінь грецьких слів іуков 
(різьбар)* і іуккЗго (вирізую, цебто роблю різьбу). 

Див, 1) РгеІІиоіг* ЕіутоІо^ізсЬея ІУбгіегЬисЬ йег 
^гіесЬізсЬеп їїргасЬє (2-гс вид.). Геттінген, 1905. 2) А. Пре- 
ображенскій, Зтпмологіческій словарь русскаго язьїка. 
Москва, 1910-1914. 3) М. Фасмер, Зтимологичсский сло¬ 
варь русекого язьїка. Том II (Е-муж). Москва 1967. (Фас- 
мер у цій справі також цитує статтю Желтова, опубліко¬ 
вану в жури. „Филологическія Записки”. Вьіпусісь Г. Во¬ 
ронежу І876). 

Щодо того як у нас колись пояснювали значення 
стцсл. слова „истукань", — див. І. Лекс. 1596: Істукан — 
вьілитьш болван. 2. Лекс. 1627, 94: „ИстуканІє — вьіли- 
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ваньє, улятьє. Истукан ■— вьілитьій (болван), улитьтй. Ис- 
тукаю — виливаю, уливаю”. 

їстфак — абревіятура: історичний факультет. (Цей 
термін постав в СССР, і тільки там він уживається). 

їстязатн, арх. — 1. витягати, що (з чого)' 2. другісне 
значення: допитувати. 

Склад цього слова: ного корінь (Ісг), як 
і (у стцел. слові походять під ст. слов. ко¬ 
рпія що наявний, напр+, у ст. сл. уьз^поій, ргоіе£- 

Врюкнер (Аіекйапсіог Вгііскпег), аналізуючи поль- 
ське слово „сіа£" (тяг) у своєму словнику (5!оигпік еіу- 
тпоЗо^Ісгпу ^?-ука роїзкіе^о, ^Уагзга^а, 1957) називає сло¬ 
во нстязати словом „російським”, на згадуючи факту, 
що воно церковно-слов’янське східньослоіГянської версії, 
Стцслов. наявне в пам'ятках староцерковно-сло¬ 
в'янської мови Х-ХІ століть. (Див. Біапізкт Зіопякі, №у* 
Ьбг Іекзіщу віагояїо^іаіійкіск (зІагоЬи^атзкісЬ). Львів, 
1&26). З прийняттям християнства Києвом (988 р.) в Ук¬ 
раїну прибули з Болгарії й Богослужбові Книги, а в них, 
звичайно, було й стцсл. слово ізі^гаії, і там (у Києві) по¬ 
чали вимовляти його по-своєму: істязати. Так воно 
попало в стару „книжну” (літературну) мову українців, 
а звідти згодом пішло воно й у Москву. 

Пояснення слова „Істязати15 в Лекс. 1627 р. таке: „Не¬ 
тязі! го — пил но питаю, розбираю, випитую, витягаю, 
пилно ся віликдуго, шпєґую". 

Тсус -— Ім'я Христа. 
51 к я вже писав у ч+ 67-68 ГМ па ст. 348 та в ч. 78, 

греки сильно змінили ім'я Христа, змінили тому, що в 
в них і не було засобів на правдиве вираження ного. 
Староєврейська назва була ЗсЬокиа-,Іейиа, арамейська -—■ 
Тези. Греки взяли цю останню (Зези) Й змінили її на 
Іевиз. У цій формі такі зміни: 1) не маючи 4і, греки пе¬ 
редали його на початку слова через і, 2) з тієї ж причи¬ 
ни 5 передали через в, 3) грецизували кінець, додавши на 
кінці своє з. Старослов'янські перекладачі незручно пе¬ 
редали це через їисоус — їисусь, в якому два і на почат¬ 
ку нічим не оправдані. 

Але написання Исусь з одним і чи и дуже часті 
в українських пам'ятках, почавши з найдавнішого часу. 
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За два і (їй-) на початку імені Христа в Москві довгі ро¬ 
ки велася боротьба, що навіть покїнчилася розколом Цер¬ 
кви. Для українців, людей західньої культури, така бо¬ 
ротьба и дивна, н незрозуміла, бо в Україні завжди пра¬ 
вильно писали й тепер пишуть тільки Ісус, а форма їисус 
— це форма російська ■—звичайно, вона походить з фор¬ 
ми старо-церковно-слов’янської. Серби пишуть так само 
Іісус, а навіть болгари пишуть Исусь. 

Староевр. Єгопіуа — Єшуа й арам. Єшу визначає: 1) 
ЛеЬо-, Ле- - ■ це скорочення від ^еЬоVа+ Господь, 2) Ьозиа 

спаси, допоможи, а разом: „Господи, спаси”. 
Катих, 1645 р,: рр] н су с имя в уживаню у жидов бгл - 

ло посполито^.., и зтічит Збани теля, яко у Святого Єиап- 
гелистм Мптося гкпіиспно (1. 21): Д іюродиш Сьша и иа- 
зовеш Имя Єго їисус, абов-Ьм Он вілбавит люд Свон от 
Гр'ІЇХОВ их”. 

Лекс 1627. 414: їисус — Пан Збавитель. 

[талія *— це традиційна латинська назва, якою іта¬ 
лійський народ називає свою країну (Апенінський пів¬ 
острів), що здашт прийнялася і в нашій літературній мові. 

У книжній мові українців ХУІ-го століття появилася 
була польська назва (для Італії) „^УЬсЬу”. (Польське тдге 
\Уїой2єсіі — в Італії). 

Див, Лекс. 1596. 186: Дерево єст ве Влошех. 
Але цей полонізм не втримався в українській мові. 

Польська назва для італійця („мЛосЬ”) постала Із старої 
назви кельтів: \Уа1сН (йор. Валія). 

В Україні вимова цієї назви піддалася законові пов- 
наголося, — звідси: волох (рос. „валах”, болг. „влах”. 
Але укр. „волох” визначає румуна, не італійця. 

Ітй -- ступати ногами вперед; слово всеслов'янське, 
праїндоевропейського походження, стцсл. итн; рос. Ітти, 
идти, ч. ]Ш, п. ізе. Пор. лат. ііит (щоб іти) —- супін лат. 
іге (іти). 

У СТЦСЛ. МОВІ СИНОНІМОМ слова НТИ було СЛОВО ЄГ£5Й, 
£Г£СІ9, дг^сіені (в укр. вимові грясти, гряду, грядеши), що 
вживалося в літературній мові в Україні. Це стцсл. слово, 
звичайно, не всім українцям було зрозуміле. І тому Лекс. 
1596 р. вияснював: „гряду — іду”, 

В англійській мові слово іо до (іти) відноситься не 
тільки до руху людини вперед шляхом ступання ногами 



(як цс в укр. мові), але й також за допомогою засобів 
локомоції, — напр.: І ат £оіп£ Ьу Ьи$ (я йду автобу¬ 
сом). По-українському: Я їду (не йду!) автобусом. 

Іти, ходити — в біблійній мові часто означ, „жити11. 
Єрем. 7. 23, 19, И. Пор, Псалом 1, 1: „Блаженна людина, 
що за радою нечестивих не ходить". Тут „ходить" — це 
живе. Пор, Пст К 6. 

їтйль — столиця Хазари (хазарська назва ріки Вол¬ 
ги також була „Ітиль"). 

Стару назву („Ттиль) цього міста згодом заступила 
назва „Астрахані/1 (у Росії). 

Іч! — ач) 
В Україні (а фактично тільки на Наддніпрянщині) 

здаїша існує вигук а ч І - Ск'орочсшін вигуку бач] 
В Україні тепер (за пасів СССР) дехто з письменни¬ 

ків (тіапр., Готічар) лочлл уводити небувалий досі в нас 
вигук здивування: іч! — Цей новотвір, очевидно, є поєд¬ 
нанням укр. ач ! з його російським відповідником и ш ь І 
(і в и ш ь !), 

„Ішачити" — тяжко працювати за дуже низьку плат¬ 
ню. Слово це походить від азербайджанського іаак — 
осел. 

-іший — закінчення деяких прикметників в формі ви¬ 
щого ступеня; напр.: гарний — гарніший, добрий — доб¬ 
ріший і т, ін, 

У цьому закінченні переважно наголошується і, напр.: 
голосний — голосніший, білий — біліший, видний — вид¬ 
ніший і т.д. 

Але в деяких прикметниках І в цьому закінченні на¬ 
голосу на себе не приймає: напр., Блаженний — Блажен¬ 
нійшії, Преосвященний - Прсосвященнішин, 



І 

ї — тринадцята буква української азбуки. Форма її 
взята з кирилівського І. 

їда — їжа, харч, страва; ст. сл. ядь; рос. еда (арх. 
ядь); болг. ісденс; серб* ]Сло, ]еспіво; ч. іісїіо, роїгауа; 
п. ]асІ1о, десігепіе, роіга^-а, рокагт. 

Слово о п. І* ] 137 р,: Гаднцп хотять полетіти на уе- 
діє* 

їдло, місц. —* їда, їжа; з польського ^асЙо, 
Лекс. 1596. 36: Брашно — покари, идло. 
Там таки, 34: Ядь — идло, страва. 
Див. їсти, 
їжак - - мале чотириноге стноріпня, з голови схоже на 

свинку, з колючками замість шерсті. Лат, назва: егісіиз. 
„їжак” (старше укр. „їж”) - слово всеслов’янського 

походження. 
Праіпдоевр. корінь слова „їжак” — *едЬ-, що озна¬ 

чав усе колюче. Праіндоевр. корінне д (ґ) в цьому слові 
залишилося тї ттім. Ідеї — їжак, У литовському відповід¬ 
нику нім. Ідеї воно, як і в відповідниках слов'янських, пе¬ 
рейшло в £ (ж); лит. егув — їжак. 

Корінь укр. ожина той самий, що іі слова їжак. 
Ст. сл, (і ст. укр.) є ж и н а на укр. грунті згодом змінило 
свою форму на „ожина1* так, як ст. сл. (і ст. укр.) един 
та є з е р о змінили в нас свої форми на „один”, „озеро". 

Між дослідниками немає одиозгідності відповідей на 
питання, чи корінь ст. сл* игла — голка, укр. арх. ігла 
(пор* рос, игла, п. ідїа) топ саман, що н у слові їжак, 

їжаки є двох родів: земні її водяні. 
Див. Лекс* 1627. 471: *Ьж, остистий земний, 
ВІД слова їжак пішли наші слова „їжитися” (напр„ 

кажуть: „йому волосся їжиться); „гороїжитися”. („Він го¬ 
роїжиться" означає: Він неприязно бундючиться); „їжа¬ 
куватий” (напр,: „у нього волосся їжакувате”). Слово 
„їжак" у фразах: „Ставати їжаком” (Ставати в позу спро- 
тивуі- „Наставлятися їжаком” (те саме) 
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їзда — рух людини уперед за допомогою будь-якого 
засобу пересушити, — у протилежність до „ходи", то 
означає рух людини вперед її власними ногами* 

Той корінь, на якому базується це наше слово, все¬ 
слов'янський і праслов'янський; пор. стислої*. їзда, рос. 
езда, ч. іігсіа, и. ^агсіа. 

Див. їхати. 
Лекс, 1627. 416: Ітер* лат. — путь, дорога, 'Кханьє, 

'Ьзда. 

їй Богу — божіння (рід клятви), яким людина нама¬ 
гається запевнити кого, що вона каже правду. Ст. слот 
єй (звідси наше 1рїйї,)1 що засвідчене в стцсл. мові (напр., 
євангельське „єи*\ „єй-єн” — так, правдиво, дійсно так). 

У Галичині є своє місцеве „божіння"': „Бігме!” (Тут 
„Біг” з „Бог"" — шляхом перезвук о > і. 

„Божіння1" на Волині: „Їй-Бо*" (із старого „єй Бог”), 
„присяй-Бо” (з „присягаюсь -|- їй + Бог”). 

їмосць, міси. — дружина священика, попадя, пані¬ 
матка, (у Канаді і\ США — „добродійка”). 

„їмосць" — титулу і. іння дружини священика в Гали¬ 
чині. :і польського „Іеі піо.чг*" (із старопольського „Іеі 
гпіїойє"'). Свящешпса там називають є ґо мостем з поль¬ 
ського т^є&о иіозс” з „чіодо тіїоас”), 

В Україні дружину священика колись титулували 
тільки стцсл. „попадя*' {з грецького раррасНа — дружина 
священика), по-грецькому рарраз (отець, священик) ■— 
звідси лат* рара та англ* роре* 

На Наддніпрянщині священика (із стцсл* зу^зіепік-ь) 
також називають словом „батюшка**, а його дружину — 
словом „матушка”* Словом „батюшка” — здрібніле від 
ст. сл. б а т я (ст, укр* б її т я, звідси укр. батько) — серби 
її росіяни також називають і батька, а словом „матушка” 
(матінка) називають маму. 

На Наддніпрянщині „матушка” відноситься тільки до 
дружини священика. 

Укр. інтелігенція нл Наддніпрянщині в ХІХ-му віці 
почала титулувати священика „пан-отцсм*\ а його дружи¬ 
ну — „паиі-маткого”. 

їсти — споживати харч; стцсл. -кети, ястн, ядати; рос. 
єсть; болг. ]ат; серб. їестм; ч. їінН* іісіаій; п. )ас!ас. 
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Слово це всеслов'янське праслов'янського походжен¬ 
ня, а корінь його праіндоевроиейський. Пор. лнт. езй, есіи; 
латвійське вві; грецьке есііз (їда), езЦо (я їм); лат. еззе 
(їсти), есіо (я їм); кім. еззеп (їсти), 

Праіндоенр. корінь і!;есі-р що наявний також и укр. 
словах їда (їд-а із ст. укр. "Ьд-а), обід (об-Ід), снідати 
(сн-ід-ати), їдь, їдкий, і т.д. 

Той самий укр. корінь (Ід- : їд- із ст. укр. іід-) наяв¬ 
ний ї в укр. „їжа", що його корінь (їж-) походить з пра- 
слов. *есЦ- (їжа з праслов, ^ес^а) -- подібно, як укр. ме¬ 
жа походить з праслов. -піе^а. 

У „книжній” (літературній) мові ХУІ-ХУІЇ-го віків 
наявні гібридні форми цього слова: із стцсл. і укр. прик¬ 
метами. 

Див. Лекс. 1627. 468: Нічого не-Ьдячй н-Ь п'ючи. 

Із ст. сл. 'Ьдати утворене укр. діял. „неядячи" (не- 
яда-чи). 

Слово „їсти" вже давно ввійшло також і в філософ¬ 
ську та релігійну термінології, 

І так, давні римські мислителі поставили були лю¬ 
дині такий імператив: N011 уіуєгє и£ &іеге5 зесі есіеге иі 
уіуєгєІ („Не жити, щоб їсти, а їсти, щоб жити!"). 

Християнство поставило людині такий Імператив, щоб 
їв тільки той, хто (коли він працездатний) своєю працею 
заробив на харч: Ли. Павло (2 Сол. 3. 10): „Як хто пра¬ 
цювати не хоче, нехай той не їсть!" 

Цей імператив присвоїли собі большевики (в СССР), 
заявивши (по-російському): „Кто не работает, тот не 
есті”) 

Цей імператив походить з біблійних часів. Див. Кн. 
Буття 3, 19: Бо Господь наказав людині: „У поті свого 
лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо 
з неї ти взятий". 

їхати — передвнгатнея засобом локомоції: кіньми, во¬ 
лами, потягом, автомобілем і т. ін. Слово це всеслов'ян¬ 
ське і праслов'янське — праіндоевроп. походження. 

Ст. слов. 'Ьхати; рос. ехать; болг. ]ездіа; серб, ^ахати; 
ч. зеїі, ^егсІШ; п. їесіїас, зегсігіс; литовське іосіуїз, латв. 
]ас(ії. 

Яким чином пояснити виміну форм праслов'янського 
(*£сГ : *]асі- : ех- : *]асі-) — це таке питання, що від- 
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повідь ия нього і досі залишається предметом дискусій. 
Слово „їхати" ввійшло і в українську „иародню фі¬ 

лософію1', Пор. наші поговірки й приповідки: „На чиєму 
возі їдеш, того пісню співаєш”. „Яке їхало, такс й зди¬ 
било'1. „Не помажеш - не поїдеш”. „Брехнею далеко не 
заїдеш*1. „Говорила — їхала!". „Собаки брешуть, значить 
— їдемо", 

їхній — той, то належить до н н х; український від¬ 
повідник англ. іЬеіг, франц. Іеиг і кім. іЬг. 

Генеза цього нашого слова ке є старослов'янською. 
Це наше слово постало в Україні — з „їх”, тобто з фор¬ 
ми родового відмінка множини займенника він, -а, -но. 

По-старослоп‘япському казали, налр+1 „Ихь домтЛ 
(Так воно було в староукраїнській мові). 

Але український народ згодом створив із слова „їх" 
слово „їхній", цебто з мого займенникової форми утво¬ 
рив форму прикметникову. І так почали казати „їхній 
дім" (замість ст. укр. „їх дом"). 

У російських діялектах також € народній новотвір 
„ихтшй" (утвореним з „их"), але в російській літератур¬ 
ній мові він ще не здобув собі твердого грунту. 

В інших слов'янських мовах немає відповідників укр. 
ї X II і й. 
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й - чотирнадцята буква української азбуки (алфа¬ 
віту, абетки). Форма її взята із стцсл. кирилівського Й, 

У грецькій мові звука цї (й) немає, тому Гі в її азбуці 
немає й такої букви, що 6 була відповідником україн¬ 
ського й. 

Букву й у мовознавстві називають по-грецькому й о- 
та* (По-народньому в нас просто кажуть, що це буква 

Звичайно, грецька назва („йота") не зовсім віддзер¬ 
калює собою наше й, бо греки називали нею своє і; на- 
ше й є бідп* лат* а не 1. Той факт, що грецька йота 
(і) в деяких позиціях (у словах) звучала як лат. і (наше 
Й), не означає, що в основному це було і- 

Ио? — вигук запиту й здивовання, — в стилі наслі* 
дувлння єврейського 1рГш" (з ЇДІш)* 

Иоав — ч. ім'я; стцсл. Іоавг, із ст. євр. Лоау (Господь 
— Отець* 

Иоакйм, див. Яким. 
Иоан, Іонан, див, Іван* 
Поаийкій, див* ОтійкІй* 

Иов, див* Іов. 
Йогб — родовий відмінок однини займенника він. 

Ця форма („його”) постала Із староукраїнського ,,єго" 
(що було ГІ старослов'янським). 

Українці в Галичині далі зберігають живою оригі¬ 
нальну (староукраїнську) форму цього слова: е г о, — на 
Наддніпрянщині прийнялася його нова (створена наро¬ 
дом) версія („його"), що й стала в пас літературним сло¬ 
вом. 

Слово „його” часто вживається в нас плеонастично, 
цебто тоді, коли воно належить до зайвих слів у реченні. 
Нлпр.. „І що його тут робити!” 

Гіоіл ч* ім’я; егцгл. Іоплк Із ег, пір. Лопі (скоро¬ 
чене з ієЬоуаЬ Е1 — Господь Бог). 



Лекс* 1627* 417: Іойль — яко молнія красен, або лю¬ 
бов Божая, или начаток, или начало Божіє, або хотячій, 
або присягаючій* 

йой, місц. *— О ГИ Цей вигук (йоГИ) постав і вжива¬ 
ється тільки в Галичині. А поза її територією вживається 
тільки вигук ой 1; і тільки він увійшов у нашу літератур* 
ну мову* 

Від українців у Галичині цей вигук похопили й там¬ 
тешні поляки. І тому поляки з Варшави та з інших поль¬ 
ських міст прозвали поляків з Галичини „львівськими та- 
ііоіікаміГ („ицо.]кі куо^нкіе”), бо в їхній фразеології 
було „1а зо} Г\ 

Йойкати, місц. — слово, що постало шляхом звуко¬ 
наслідування емоційного „иой”, і виражає воно невпинне 
повторювання цього вигуку. Слово це — говіркове, і вжи¬ 
вається тільки в Галлчнні* Літературне — ойойкати. 

Йоги - Кіппур — єврейське свято Іот Кірригіт — 
„День Окуплений" чи „День очищення” (від гріхів) всьо¬ 
го цього народу* Див* Лев. 16. 29, 23. 28; Числа 29. 7; 
Вихід ЗО. 10; Лепит* 23* 28: „День Окуплення (Іот Кірри- 
гїт), — щоб окупити (1е сНаррег) за вас перед облич- 
чем Господа, Бога вашого”. 

Святкується 10 дня сьомого місяця* 

Иопа, див, Іона. 
Йонатан, див Іонатан, 

Йорам, днн, Іорам, 

Йордан — назва річки в Палестині, а також назва 
Свята Хрещення Господнього: Йордан. (Наше народне: 
Г1ордапь)т 

Назва ріки Йордану — семітська: Дагсіеп, що означає: 
лі шутії додому. Греки ішмоплилп цю назву по-своєму: 
Іогсїап, а звідси й стцсл* „Іордаи'ь"* В укр. вимові: Йордан* 

Лекс* 1627* 4М: їордаїх — ріжа розсудку або яска- 
заня, або порученьє суду, або уступеня. 

Від назви ріки „Йордан” постала назва одної з араб¬ 
ських держав на Близькому Сході: Йорданія* 

Ибсиф — ч. Ім’я: стцсл. (і староукр.) Іосифг, з грець- 
іїот ІоксрЬ (л нього пішло її лат. «ІойерЬ), а цс із ст. €Пр. 

що означає: Додасть* 



У Кн, Буття ЗО. 23-24 написано: „1 завагітніла Рахель 
ї сина породила, й сказала „Бог забрав ганьбу мою”, 
І кликнула вона ім'я йому: „Додасть” [мені Господь ін¬ 
шого сина], 

Лекс. ] 627. 417: їоснф — помноженьє або преложо- 
ньтй, 

Стцсл, (і староукр,) Іоснф'ь на Наддніпрянщині пере¬ 
мінилося в українське народне „Йосип”, а в Галичині 
й Буковині — в „Осип”. 

Наші філологи в минулому ставили наголос на дру- 
тому складі цього ймення. 

Див, Лекс, 1627 р.р 417: „Іоснф'ь -- помножене або 
нреложоггмй”. 

Йосафат ч. ім’я; стцсл. Госафать, з першої грець¬ 
кої версії цього ймення: ІозарЬаІ; друга його грецька вер¬ 
сія: ІозарЬаіоа; обидві вони із ст, євр. ІєЬоааїаЬ, що озна¬ 
чає: Господь — суддя. 2 Сол. 8. 10. 

Лскс> 1627, 417: Іосафат — пагі суддя, або панскіи 
суд, або осужемий, або осуженьб, 

йота - грецька назва (іоіа) букви І, 
Староєврейську букву, що називається ] о й, по-грець¬ 

кому також називали йотою. Ця староєврейська буква 
Цой) дуже маленька, І тому вона стала символом усього 
дрібненького, ледве помітного, 

Пор, Єван, Матвія 5, 18: „Доки Небо й земля не ми¬ 
неться — ні одна йота, ані жоден значок із Закону не 
згине”. 

Тут грецькою назвою „іоїл” названо староєврейську 
букву і о сі. 

Також у переносному значенні в нас називали „йо¬ 
тою” всяку рисочку. 

Див, Лекс, 1627, 304: Черга — їбта, крйска. 
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к 
К — п'ятнадцята буква української азбуки (алфави- 

ту, абетки). Вона походить із стисло в. кирілівської к, що 
називається како, а його числове значення: 20. 

Стцслов. кирилівське к („како”) походить з грецько- 
го к, що називається „карра”. 

К - арх. до; ет. слон, і етароукр. ієн. 

Слово о п. І. її87 рл ЇОь Дону великому» 
Там таки: Игорь к Дотту иоп ведеть* 
Т. т.: Не течеть кі> граду. 33. 
Наш архаїчний прийменник к зберігся і в деяких 

фразах живої народиьої мови, напр.: „Іди к бісу!1* „Іди 
к чорту!” замість „Іди до чорта!” (як це напр., у поляків: 
Лсій бо (ІіаЬїа!”), 

У слові „ксоб!” (значить: „наліво!” — до коней чи 
волів) також збереглося наше давнє к, „Ксоб!” значить: 
„К собі!” — цебто: До себе [зверніть]! 

Старе „ксоб” збереглося на Волині; на Наддніпрян¬ 
щині воно скоротилося на „соб". 

У Галичині кажуть „вісьта". 

Кабак — гарбуз; з тюрк, кабак. 

„Підмести кпблкп" чи „дати гарбуза” — значить від¬ 
мовити тому, хто сватається („женихається”). 

Див. гарбуз. 

Кабан — з монгольського кабан. Дм. 534. 

Кабаре — кафе („каварня”), або ресторан з Імпреза¬ 
ми: танки, співи, музика; з фр. саЬагеї (читається „каба¬ 
ре”). У Галичині „каблрет” з польського каЬагеї. 

Кябась-кабась-клбась! -- вигук кликання свиней. Звід¬ 
си кабась, кабася, к а б а с га — пестлива форма ка¬ 
банчика. 

Кябат, арх. - - клфтян; з польського каЬаі, п це з гр, 
каЬаЛев. 

Лскс. 1627. 472: Хітом — кошуля або кабат. 
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Кабиця, місщ — казан, влаштований на дворі для 
варіння. Слово відоме на Полт. І Київщині. Відоме в ^Коб¬ 
зарі” Т. Шевченка: „Горить огонь тихенько на кабиці". 
(„Марія”). Слово походить з „кадиця”. 

Див. кадка. 

Кабінет — І) кімната особливого призначення: при¬ 
ватна канцелярія, лікарська приймальня, кімната для збе- 
рігання колекції мистецьких творів; 2) шафка для збері¬ 
гання ціннощів (напр. біжутерії) та посуду; 3) кімната 
для довірочннх нарад; звідси — „кабінет міністрів”. 

Слово походить з італійського ^аЬіпеїїо. У Галичині 
— „ґабінет” з польського ^аЬіпеі. 

Каблук — тверда набійка на підошві чобота чи че¬ 
ревика. З тюрк, каблук чи каблик: каб — взуття, аяк — 
нога; каблук — частина взуття. Дм. 559. В укр. каблук і 
закаблук; множ, закаблуки. 

Каблук — те, що зігнуте в дугу; каблука (в укр. па¬ 
м’ятках з 1509 р.); з тюрк, кхаблук. Давне запозичення. 

Каблучка — звичайний перстень на палець. Тому то 
може „каблучка” та, що носилася на нозі. Пор. араб, к а б 
— п’ята. 

Обручка — це той перстень, що насаджується па 
палець при обрученні (зарученні). 

Кав! - - звуконаслідування галки. Звідси назва галки 
— кавка. З прамови. 

Кавалер — І. член ордену; 2. арх, лицар-вершник; 
3. парубок (неодружений мужчина). Слово це прийшло 
до нас з польського ка^аіег, що походить з їтал. сауаііо 
(кінь), а це з лат. сауаііцв (те саме). 

Кавалерія (з фр. сауаіегіе) — кіннота. 
Кавалок — кусок. 
Більшість слов'янських народів уживають слова „кус, 

кусок”, напр,: рос. кус, кусок, болг. к"ьс, кі>сче, чеське 
Ьі5, коикек, старослов. кр5і> (у сербів чуже комад), звід¬ 

си й українське кус, кусок, кусочок, кусень-кусінь, кусник 
і т. їн. Але українська мова широко знає й інше слово 
зам. „кусок”, -— це „кавал, кавалок, кавалець, кавзльчик, 
кавальцюватн", — як бачимо, слово в нас дуже пошире¬ 
не. Звичайно в нас говорять, що слово „кавалок” пішло 
від польського ка^уаі, катоаїек, а тому вживати його не 
слід. Поляки запозичили це слово з сер. дол. нім. каVе1 



(пор. голапд. кауеі, данське кауіе, шведське каЯе), що 
визначало „жеребок з дерева, жеребок (Іон), частка”; це 
останнє її перейшло до нас таки через мову польську; 
чеська мова знає це слово, але рідко: камаї, кауаіес; пор, 
кашубське су§пдс ка\у1е — „тягнути жеребка”. Уже наш 
письменник А. Радивнловський вживає слова „канал" у 
своїм „Огородку" 1678 р, ст. 915. Усі східноукраїнські 
письменники вільно вживають слова „кавалок”; так, Но- 
мис, Приказки: За кавалок кишки сім миль пішки ч, 6473, 
Чуб. І 147: Треба працювати, щоб кавалок хліба мати, 
Грінч. Ш 556: кавалок хліба і т, ін. Отже літературна мо¬ 
ва обидва слова вживає вільно: „кавалок" і „кусок". 

Кавун — мелон; з тюрк, кавун, азерб, ка\ууп (диня); 
п. ка\уоп — гарбуз, 

КаїшІя —* грошова гарантія; з лат. саиііо — 1. обе¬ 
режність; 2. грошова запорука (амгл. ЬаіІ. Ьоікі). Слово 
це прийшло до нас із польського катода. 

Кагал — єврейська громада, 
Ст. євр. каїїаі — збір, збори єврейського народу 

(їіккакаїц — зібрання); сход, гр, вупа£0£е. ст, сл, соим'ь. 
Перше це були всякі збори, а значно пізніше „кагал" 

став визначати офіційну громаду євреїв, з виборною стар¬ 
шиною. Пар, 1<аЬо1 -—- збирати, Числ. Т4. 5: Перед усім 
збором громади (кої кеЬої абаі). Внх. 12. 6: Збори їзра- 
їлевої громади. Буття 35, 11: Кеііаі §сдіт — збори наро¬ 
дів, багато народів. Ездра 10. 1 каЬаІ — просто збір. 
Друга назва для зборів — есїаЬ, більш офіційна, хоч у 
Біблії каЬаІ та ейаЬ — синоніми, а вживання їх залежне 
від тексту. 

Каган— цар; з тюркського хакан: пан, володар, цар, 
У Бертинських анналах під 839 роком уперше згаду¬ 

ється каган Русі. Арабстже джерело Ібн Русте першої по¬ 
ловини IX в. подає: „Русп мають царя, що зветься ха- 
кап-рус”, М. ІлпрІон у своєму творі „Слово о Законі і Бла¬ 
годаті" половини XI в. зве кн. Володимира і Ярослава ка¬ 
ганами, У Софійському Соборі в Києві є граффїті Х-Хїї в. 
з написом: „Спаси, Господи, кагана нашего”, У „Слові 
о полку Ігореві” 1187 р. князь Олег Святославович на¬ 
званий каганом. Уже в VII пг князь аварський зветься ка¬ 
ганом. Король Людошік у своєму листі 871 р, до Візантій¬ 
ського імператора Василів І Македонянина називає кага* 



нами правителів 4 народів: аварського, хазарського, нор¬ 
манського (це руського) і болгарського. —Можливо, що 
тюркське „каган” перейняте з китайського: ке — великий. 

Каганець — примітивна „лямпочка”: горіючий гніт 
(„фїтїль”) у посудниці з жиром (товіцем). До нас пріь 
Гнило з польська (ка^апек). Походження його невідоме. 

Лскс. 1627* 21 в: СвЬтнлник — лампа, каганец, н ліх¬ 
тар, походна. 

Там таки, 419: Кандило — лямпа, каганец, оливньтй. 
Лекс. 1596, ] 26: Єпаритрис -— я чан цс, судина на 

кшталт каганця, з білого желгкза* 

Кадик — катиг; з тюрк, катиг — твердий. 
Див, Адамове яблуко. 

Кадити — виконувати священну дію кадильницею, 
з якої виходить димок з жаріючого ладану, що по-грець¬ 
кому називається ІЇіутіат (звідси стцел. фпмнам-ь). 

Стцсл, кадити, кадило, кадильница, кадильник'ь; бол. 
каща, кадттлшіца; серб, кадити, кадионица; ч, касЗШ, ка* 
гМеїпісе, касШІо; п. касїгіф касізіеіпіса, касІгісНо. 

Дослідники одностайно твердять, що корінь к а д - 
слова кадити є праіндоевропйського походження, і що 
на праслов’янському грунті цей корінь проявив себе та¬ 
кож у своїй другіснін формі: чад - (пор. чадити). 

Але питання, чи в інших мовах індоєвропейської сі- 
м*ї с ґагопл п тім коренем ст. сл. слова кадити, зали¬ 
шається ггсгшріпгсггнм. 

Треба також підкреслити той факт, що слова кади¬ 
ти, кал тгл о, кадильниця, і погГязлпг з ними сло¬ 
во ф и м і ям ґллдпн) були і є ПЛИННІ тільки п церковнім 
сфері. 

Лекс. 1627. 411: ©иміамник — Кадилттица. 
Там таки, 429: Ліван — б'ктай або кадило. 

Т. т., 419: Кандило — лямпа, каганец оливньтй. 
Лекс. 1596, її: Фїялакация, судина до кажденя. 

Там таки, 34: Фиміян — наділо. 

Наді —- мусульманський суддя, який судить на основі 
ш а р і я т у. 

Кадї — слово арабське. 
ШарІят (в Україні, в державних межах СССР, те¬ 

пер пишуть ,.шаріат”) — це кодекс прав, що основані на 
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нормах Корану, — головної священної книги Ісляму (му¬ 
сульманство, магометанства). 

Другий кодекс прав у народів іслямської релігії — 
це а дат, цебто звичаєве право (що не основане на Ко¬ 
рані). 

Кадка -— мала бочка; із ст, євр. касі — глечик на 
воду (Буття 24. 14); кадочка для пливкого (рідини) 
чи сипкого (Суд. 7. 1(3), потім -— міра рідшій. Греки по¬ 
зичили ито міру від євреїв, і назвали кжїоз* Атеней лише 
(XI. 473), що „Попиті па глечика кажуть кайоп”. 

Звідси й лат. сасіиз. 
Леке. 1527 р. 19: кадь, куфа. 
Там таки, 323: Кадь, не б ер, куфа. 
Кажан, місц, — летюча миша; рос. кожан, кажан, 

„летучая мьшіь”; болг, мишка, прилип; серб, миш, слепи 
миш; ч, туй, пеіоруг; п. туня, піеіюрегя, £асек. 

Це наше слово походить від староукраїнського при¬ 
кметника к о ж а п її — шкіряник, від староукр, слова ко- 
жа — шкіра, бо кожан ніби „покритий кожею", 

Кожан — цс наше літературне слово, 
У Галичині це звірятко називають словом „лилик”, 

що ввійшло в українську літературну мову на цій терито¬ 
рії України. 

Говіркові назви для кажана: пнрхач, пиргач, ночни- 
ЦПТ ТЇІЧШТД й і її. 

Дня. Д. Іяшдріпськш'и „Гізг-тг кажана п західиіх го¬ 
ворах української мовтГ1 (1962). 

Див, лили к. 
П українських старих повір'ях, що н досі збереглися 

в народі, кожанові приписано магічну (чарівну) силу 
(головно в сфері чарів кохання), 

КаждніІ, арх. — кожен, кожний; із ст. сл, кожьдг, 
кожьдьін, 

„Каждтій” — із староукраїнського кажьдьтй — збе¬ 
реглося в живій українській мові в Галичині. 

На Наддніпрянщині й на Волині в говорах збереглося 
староукраїнське „кождий” {із старшого українського 
кожьдьш. 

Рос. каждьтй; болг. вс+жої; серб, сваки; ч. ка?,сїут п. 
ка їАу. 

Укр. лїтерат. кожен, кожний. 
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Значення компонентів прасл. ^Іп^ьсі ’— І їхні» при* 
чиновнії зв'язок у генезі цього слова ії досі залишаються 
неясними, — за виняткам компонента к^ь-, що також на¬ 
явний У ст. СЛ. К"ЬТО (кь-то) -— хто. 

Казан — котел; з тюр.-полов. „казан’* (того ж зна¬ 
чення). 

Твердження, що від слова „казан” походить назва 
міста „Казань” (Дм, 535) не обосновані нічим іншим, а 
тільки формальною схожістю між ними. Щождо пом'як¬ 
шення кінцевого -н (казань), — це пояснюють аналогією, 
вказуючи иа такі приклади, як: „Рязань", „Астрахань” ї 
т. і і [. 

„Казане ь к и й с и р о т ам кажуть па того, хто при¬ 
кидається надто бідним чи сильно пошкодив ліпім, У XVI 
ст. Московія підкорила собі Казанське Татарське Царство, 
і його численні князьки добивалися від Москви нагороди, 
прикидаючись надто лошкодованими. 

Казарма -— будинок для постійного приміщування 
військових гарнізонів; з іт. санегте; фр. сазегпе; нім. Ка- 
єегпе; англ. Ьаггакз. 

У Галичині (місцеве) — „касарня” (з п. казагпіа), — 
хоч у поляків в основному прийнято вживати слово „ко- 
згагу” (для війська). 

Казати (показувати), ярх. - словами давати вка¬ 
зівки. 

Слово о п. І. 1187 р.: Игоревн князю Богь путь ка- 
жет, 39. Дятлове тактомь путь к*ь р'кц'Ь кажуть. 43, 

Староукр. казати в значенні показувати цілком 
зрозуміле; адже ж слова „показувати”, „вказувати”, „вка¬ 
зівка" і т. їіь основані на корені слова казати. 

Каземат — мурована фортеця, твердиня, староукр. 
кріпость; з фр. санстаїс. Це французьке в італійській вер¬ 
сії каватаиа, звідси польське кагатаї, а з нього - укр. 
місцеве (в Галичині) — „казамати”. 

Укр, літерат, форма -- каземат. 
Слово каземат в укр. мові майже виключно вжи¬ 

вається в значенні фортеця — тюрма, що в староукраїн¬ 
ській мові означувалося словом остроги. (Звідси ста¬ 
рі укр. назв» Острога й Остоіжця на Волині), 



Казка — мале фантастичне оповідання; слово не по¬ 
ходить від „казати” в значенні оповідати. {Пор. народнго 
фразу: „Казати казочку”). 

Рос. сказка; бодг. приказка; серб- скаска; ч. ргоЬасІка; 
іт. Ьазгї, Ьа]ка. 

Старшим за слово „казка" є його слов'янський си¬ 
нонім „баснь" (від „байти", цебто баїти), яке було і в 
нашій книжній мові. 

Лскс. 15%. 36: Ьасмь — казка, банка. 
Стцсл. басиь, болг. бааца, серб, басма, іь Ьазії, ^ка. 
Наше старе „баснь" уступило перед укр. народнім 

„байка" {з тим самим коренем), що є укр- народнім си- 
пшіїмом слова „байка”. 

(Такого розрізнення між дефініціями термінів „бай¬ 
ка” іі „казка", як ке є м мас у теорії літератури, у народ¬ 
ній мові немає). 

„Казка про білого бичка" — це фраза, що симво¬ 
лізує собою всяке „безконечне оповідання”. 

Казна, арх. — державна скарбниця; із тюрксько-по¬ 
ловецького „казина” — скарб. 

Казначей — управляючий казною (цебто скарб¬ 
ник), тюрк.-пол. „казина — чи” {охоронець скарбу). Дм. 
535* 

Казиґтг, арх. карати (але не „на горло", цебто не 
на смерть); іменник к а з н ь. Стцсл. казшті, казнь, по- 
казнь, покаязиь; рос. казішть, казнь; л, кагті, каяпіс. 

Відповідь па питання чи корінь цього слова ідентифі¬ 
кувати з коренем слова „каяти”, чи може з коренем слова 
„казати”, далі є справою дискусійною. 

Казнодїй, прх. — проповідник; з польського кагпо- 
сЗгіе^а. 

Лекс. 1627. 243: Сборник — Казнод'Ья або слухач Кй- 
заиья, Екклисіаст. 

Казус — випадок; з лат. сазиз — випадок; у грамати¬ 
ці саяиз — відмінок. 

КазьоїтЕшй режпмбшпі, з рос. казенний, під „каз¬ 
ни”. (Див. казна). Цс російське слово (тюрк.-пол. похо¬ 
дження), що і* російській народній мові означає „держав¬ 
ний”, у нас прийнялося в саркастично-пейоратпоному но¬ 
го значенні, цебто в значенні їдко-насмішлпвому, отож І 
в гіршому сенсі. Воно в нас визначає деспотичний харак- 
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тер державної влади. 1 тому в нас кажуть: „казьбнна лі* 
тература”, „казьбнне мистецтво” і т. ін. 

Каїн, бібл. —■ один з синів Адама, 
Кн. Буття 4. 1: „І спізнав Чоловік Хавву, жінку свою, 

і вона завагітніла й породила Каїна (Каіп), І сказала: „На¬ 
була (капШ) чоловіка від Господа”, Отже капіи (набула) 
— Каіп (Каїн), назва досить неясна, як і зовсім неясний, 
п може й зіпсутий кінець 4. 1 (капіії із еі^еЬоуаЬ: На¬ 
була чоловіка Господа). 

Ст. евр+ Каіп (означає набуття); гр. Каіп; лат, Саіп; 
стцсд. Каїнг. 

Лекс. 1627. 418: Каїн —- стяжаніє, или завість, пре- 
скверненьє, спротнвник Богу, або одержаньє. 

Кайдани — залізні пута в'язнів. 
Слово „кайдани” (пор. „кандали”) виводять від ту* 

рецького кйпйе — кий, що прив’язували до ніг засудже¬ 
них, взагалі -— пута; хто носив ці пута, звався кіїпсіеіі 
див. Корш, „Изв'Ьстітя” 1907 р., ст. 776). Чи не скоріше 
постало слово від арабського пута, число подвій¬ 
не— §а]сіапі, занесене й до турків. Слово „кайдани” доб¬ 
ре відоме українській моїй через невільників, що мучили¬ 
ся на турецьких галерах-каторглх. В українських Думах 
слово „кайдани” згадується 9 раз, і все яко пута на ноги 
невільників па каторгах чи галерах, Наир.: Тоді далася 
бідному невольнику тяжкая неволя добре знати: кайдани 
руки-поги поз’їдали, сирая сириця до жовтої кости тіло 
козацькеє проїдала 64. По два, по три старнї кайдани 
і новії [справляти, пл руки, н;і йоги надівати 80 і т. ін. 
Див, галера, каторга. 

Кайма — облямівка; з тат. „кайма” (того ж значен¬ 
ня). Дм. 535. 

Кпііяфа - - Поснф Каііяфа; стцсл. Кзнпфа, з гр. Каіа- 
рііаз. 

Кайяфа в роках 18-36 нашої ери був первосвящени¬ 
ком (верховним священиком) євреїв у Палестині. 

Він головував на суді, яким Синедріон — ВапЬейгіп 
(цебто верховна рада єврейських духовних) засудив ку¬ 
са Христа на смерть. 

Римський прокурор Поитїй Пилат (який репрезеиеу- 
вав римську окупаційну владу в Палестині) потвердив цей 
присуд і дап наказ споїм воїнам, щоб нони виконали його. 

172 



Лскс. 1627, 417: КаІафа — вьтитател мьісленньш або 
вьіметуючій з уст или вьіверженье уст. 

Кака — в укр* дитячій мові означає все те, що не¬ 
чисте; його синонімом є дитяче слово „беня”* 

Какати — „іти надвір", цебто випорожнитися. Лат* 
сассаге і польське какас — те саме* 

Какао — рід тропічного дерева (що досягає 3-8 мет¬ 
рів висоти), з зерен якого (назва їх також „какао") роб¬ 
лять шоколат. 

Спорошковані зерна какао також варять з водою й 
з молоком, ї вживають його так, як каву, чан і т. ін. 

Іспанське слово сасао походить з ацтецького слова 
какатші* 

Іспанці привезли какао з центральних країн Америки 
до Европи 3520-го року. 

Кал — 1. багно. 2. взагалі всякий бруд. Ст. сл. калі** 
Похідні слова: калюжа, кллнйй (брудний), каламазя, 

калптн* 
Звичайно кажуть „калиа вида" (пс „брудна вода11). 

Кала, бібл. — молода — в значенні наречена, Із ст. 
євр. каИаИ* (Пісня 4* 8; Єр. 25. 10). 

Початкове значення ст. євр. каїїаЬ було невістка* (Ле- 
шіт 18* 15)* 

Каламар — чорнильниця; з польського каїатагг, а 
це — з лат. еаііатагіит, що означає все те, в чому три¬ 
мають пера й чорнило; від лат, саіатиз — очеретинка для 
писання* (У суч. грецькій мові слова каїашагіп і каїатоз 
є відповідниками лат* саііашагіит і саіатиз)* 

Каламбур — дотеп, гра слів. 
Походження слова пояснюють різно. Ніби в місті 

ІУапсу при дворі володаря Франції пробував німець, граф 
СаІетЬоиг, який так зле говорив по-французькому, що 
все виходили непорозуміння, люди з цього СМІЯЛИСЯ. 

Інші виводять це слово від абата Са1етЬег£’-а —* ко¬ 
мічної персони в німецьких оповіданнях. А ще дехто каже, 
що слово це походить від італійського саіата^о — чор¬ 
нило і Ьигіге — сердити* 

Каламутним, дігв. ка я. 

Каланча -— вежа пожежної сторожі; з араб* кула — 
башта; кулача — башточка (-ча — цс суфікс зменшен- 
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ня); тюрк, кала — фортеця, калача — фортечка. Дм. 
559. 

Калач — рід печива круглої форми, з білої муки; 
із староукр, к о л а ч ь. Слоио це є у всіх слов'янських на- 
родів. Усі дослідники думають, що воно походить від 
слова „коло”. 

Бркжнер переконаний, що російське „кулич” (вели¬ 
кодня бабка) походить з грецького коїіікоп, а не з „ко¬ 
ло”. (Вгйскпег, 5£^Р). А втім, у росіян є Й слово „калач”. 

8 українській мові в Галичині це слово зберегло свою 
оригінальну (старослов'янську й староукраїнську) форму: 
колач. 

Так у нас вимовлялося й писалося воно в нашій ста¬ 
рій літературній мові. 

Див. Лекс. 1627. 473: Оґ —- пляцок або колач. 

Калган — коріння рослини хпагапіа ^аіапсіа, на яко¬ 
му настоюють горілку „калганівку”. 

Переносні значення: дурень, неряха, старець-нрошак. 
Слово всеслов’янське, відоме й їндоєвр.: лат. ^аіап^а 

з араб. сЬаІапсіз, 
Слово це часте в полт. та в півд. київ, говорах. 

Календар — система числення часу на основі циклу 
солярного року. 

Римляни своїм словом саіепсїае, що походить від сло¬ 
ва саіо —■ скликаю (грецькі відповідники: каїепсіаі, каїео), 
називали перший день кожного місяця. 

Римський календар поширився й па Грецію, а це тим 
більше, що за часів Імператора римського Костянтина Ве¬ 
ликого місто Рим перестало бути столицею Римської ім¬ 
перії, а столичним містом стан Костіштніїопіль, — дав пі¬ 
ша назва: Візантія. (Сталося це 330 р, по Н, Хр.) 

Пр иймаючи Християнство з Візантії (Греції), Україна 
прийняла звідти й римського календаря -— з римськими 
назвами місяців. 

Старий римський календар мав тільки 10 місяців, а 
починався з весни, це т. зв. мартівський календар чи рік: 
1. Магідиз, март — на честь бога рослинності, 2. Аргіїіз, 
апріль, від розкриття (арегіге) бруньок у рослин. 3. Ма- 
;ив, май — на честь богині Маї (але наше „май” має Ін¬ 
ше значення), 4. Іипінв, юнь — на честь богині Юноии. 
Дальші шість місяців зазначалися просто числами: 5. <3иіп- 
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Шіб, п'ятий, 6. ЗехШіз, шостий, 7. ЗерІетЬег, сентябр, 
сьомий, 3. ОсіоЬег, октябр, восьмий, 9, КоуетЬег, ноябр, 
дев'ятин, і 10. РесетЬег, декпбр, десятий. Пізніше, 45 ро¬ 
ку перед П. Хр. римський сенат зміни» назву 5 і 0-го мі¬ 
сяців, падптии їм назву па честь Юлія Цесаря А ті густа 
(народився цього місяця): 5. Іиііиз, юль і 6. Аи^иаіиз, ав- 
густ. Нума Помлілій (чи Тпркпіній Гордий) додав ще два 
місяці (між 10-м і 1-м): ГеЬгиагіиз, февраль (назва віл 
римського поминального тижня, Кегаїіа, чи від днів очи¬ 
щення, Діез ЕеЬгиаІиз), і Дапиагій, я псар, на честь бога 
Януса. Таким чином фепралем кінчався мартівський рік, 
і тон місяць мав тільки 28 днів, У 153 році до Христа пе¬ 
реставлено порядок цих двох місяців, зробивши январ 
початковим місяцем цілого року, а февраль — другим. 

Крім цих латинських назв, слов’янський календар має 
від глибокої давнини й свої назви місяців. Усі українські 
назви взято з тих подій у природі, що відбуваються то¬ 
го місяця: січень — мороз січе в лице, лютий ■— мо¬ 
роз лютує, березень — розвивається береза, кві¬ 
тень— починаються перші квітки (Часослов 1612 р.: кві¬ 
тень, зане в том цв'Ьтьт земля испущает), травень — 
скрізь зеленіє трава, червень (червець) — від бджо¬ 
линої черви (чи ягід червоних?), липень — липа цвіте, 
серпень-— серп для жнив (але було й кбсень), ве¬ 
ресень - - цвіте вереск, жовтень — листя на деревах 
жовкнуть, листопад (падолист) — листя з дерев па¬ 
дає (опало), г р у д с п ь — мороз із грязюки грудки ро¬ 
бить, Назви для ТХ-ХТІ місяців у нас невідповідно поплу¬ 
тані, як і взагалі ми не допильнували запровадити свої 
власні назви. 

Ось трохи матеріалу для вияснення наших назв міся¬ 
ців. 

У 1581 р. в Острозі зндруковану Хронологію Андрія 
Римши, а в ній дано такі назви місяцям: 1 — стйчень, 
[[ — лютий, НІ — марень, IV" — кветень, V — май, VI — 
чйрвець, VII — липень, VIII — серпень, IX — вресень, X 
— паздерник, XI — грудень, XII -— проейнець. Зазначено, 
що це простонародні назви. 

У Словнику Пампи Бсринди 1627 р, читаємо: *,Аїгь: 
Май м(^ся)ць або травень’1. 
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Часослов 1642 р„ виданий у Львові, в Братській дру¬ 
карні, має такі назви місяцям: IX — вресень, по дрсвиих 
же Руень; X — паздерник; XI — новемврій рекомий лис¬ 
топад; XII -— нарицаємнй студень или грудень; І — сі¬ 
чень; II — лютьіії; III — нарнзаємьій берєзозбль; IV — на- 
рицаємьтй квітень; V — май; VI — червець; VII — ли¬ 
пець, VIII — серпень. 

Ось іще слов'янські назви місяців: Январ: церков* 
не — січень, давнє — иросинець, чс. Іегїеп, п. зіусгеп, 
Ф е в р а л ь : церковне — сн'Нжєнь, с-Ьчень, бокогрМ, 
чс, впог, л. 1и£у< Млрт: давні сухий, березозоль, чс. 
Ьиєвдп, н. таг/.ес. Л її |> і л ь : чс, гіиЬсп» її. кшіссісгі. Май: 
давнє — травений, чс. куеіеп (і Ігауеп, ігок), срб. цв'к- 
тан, траван, блг. лютень, травень, гт, та; (зелень). Юнь: 
давнє — ізок (коник, цвіркун), чс, сєгуєп, п, сгепуіее. 
Юль : давнє — червень, чс, Еегуєпес, гг. Ііріес. А в г у с т : 
церковне — серпень, чс. згреп, п. зіегріеп. Сентабр: 
давні — рюен, зарев, чс. гагі, п. ^ггєзієп. Октябр: 
церковні — листопад, рюен, паздерник, грудень, чс. гЦеп, 
п. раясігіегпік, стлроросіпське — грязьник, інші слов'ян¬ 
ські: листопад. Ноябр: старо-слов. грудень, чс. і п, 
Іізіорасі, інші слов'янські: гнилець, студении. Декабр: 
ЧС. ргозіпес, П. £ПНІ2ІЄ1ЇТ V ІНШИХ СЛОВ’ЯН — СТуденЬ. 

Калешій, арх. — загартований; від „калити*1 (гарту¬ 
вати). Ст. сл. калити; болг. кали (гартую); серб, калити; 
ч, каїїіі. 

Дискусії над питанням чи в інших мовах індоевр. сі¬ 
м'ї € слова з тим коренем, що в слові „калити”, тривають 
далі. 

Слово о п. І. П87 р.: Лстят стріли калепьія. 
Там таки: Рапсшії саблями кале і гм ми. 29, 
Т. т.: Поскепани саблями каленьши. 

Кали ги - - глибокі й товсті черепи кн для моппхїп і для 
подорожі; з гр. каїї^іа (лат. саіідае). 

Калинин — чол. Ім'я; народне „Каленик”; із стцсл. 
Каллиникь, а це з гр. КаШпІкоь -- соітлопобідоносний. 

Лекс, 1627. 418: Каллйнік — добропоб'кдник или доб- 
ропоб'Ьдйтел. 

Калист -- чол, Ім'я; із стцсл. Каллисть, а це з гр. 
Каїїівіоз — найкращий (від каїов — гарний). 



Лекс. 1627. 418: Каллист — предобр'ЬйшІй, НаЙЛ^П- 
ШІЙ, 

Там таки, 418: Каллісто — прелучшая. 

Калисфен — чол. ім’я; Із стцсл. Каллисфен-ь, а це 
з гр. Каїїізіїїепез — славний (своєю) силою, 

Лекс, 1827. 418: Калїстев, Калікеен — хорошая моц 
або вдячная потужность. 

Калита — сумочка иа гроші: з тюркського, а це 
з арабського кЬегііЬа — торбинка, кошичок. 

Калита (укр, народне „капшук”) в нас стало сим¬ 
волом фортуни, щастя. Пор. укр. народшо приказку: „За 
сиротою сам Пог з калитою”. 

Слово „калита”, крім іпшнх значень (головно — дав* 
ня назва калитка), ще означає підвіїпувального до стелі 
коржа в ніч під Си. Андреп (29, XI ст. ст.). Від „налига¬ 
тися" — хитатися (бо він висить) корж „налигається1*, 
цебто хитається. Фонетично ще й ка лета (напр„ Ол. 
Воропай: Звичаї 28), 

Калі-буд-буд! -- так (у народніх повір’ях) кричать 
русалки: „Калі-буд-буд! Дайте мені волосинку зарізати 
та дитинку!” (Словник Гр. II. 211), 

Калтмах — чол, ім’я; із стцсл, Каллимах'ь, а це з гр. 
каїїітасЬов — добрий вояк: каїоз — гарний, добрий + 
тасНе — боротьба, 

Лекс. 1627, 418: Каллнмах — добр борец. 

Каліст — чол. ім’я; Із стцсл. Каллисть, а це з гр. 
КаШзІоз — найкраший, найліпший (від каїбз — гарний, 
добрий). 

Кал і ста - - жігг. ім’я: із ст. сл. Каллнста, в це з гр, 
Каїїіяіа — найкраща, найліпша. 

Калїстрат —* чпл, ім'я; із стцсл, Каллистрпть, а це 
З гр. КаШвІгаїоз — добрий вояк; каїоз —- гарний, добрий 
+ яЬгаіоз (упропісттп форма слова зїгаііоз - - воюючий; 
іменник зігаїов означає загін війська). 

Пояснивши, що „каллнетрат” — це „гр. добр вони". 
Лекс, 1627 р. 418 додає: „нлн добр путник". 

Калїф, халіф — духовний голова магометан; з араб, 
халіфа — наслідник (Магомета). 

„Халіф на час" — щасливець на короткий час. 
Калбта, див. к а л. 
Кал ота. — „Сісти в калоту” -— осоромитися. 
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Калугер, арх. — монах; із стцсл. калугерт>, а це з гр. 
каіо^егоз: каїбн — прекрасний, хороший, £егбз — дару¬ 
нок, честь. Калугер — хороша особа. Слово калугер 
чи кало ге р часте в давніх пам'ятках. 

Калюжа — баюра. 
У Галичині слово калюжа наявне в формі „калу- 

жн'\ пор. ї польське каїида, „Етногр. Збірник1' т. X: 3 бо¬ 
лота в калужу 105. Франко, „Захар Беркут": Велика ка* 
лужа крони блискотіла до сонця 20. Сонце ясним промін¬ 
ням блискотіло в калужах крони 339. В Словнику П. Бе- 
риндн 3627 р. знаходимо: „калужа — болото, грязь". Схід- 
ньоукраїнське: калюжа, калюжити, калюжка, калюжний. 
Не шукай моря, - в калюжі втопишся. Номис ч. 3982. 
Тичина, „Золотий гомін" ІЯ22 р,: Пітер шпурляє в калю¬ 
жу 90. Звичайно це слово пояснюється, як ка - лужа, цебто 
тут ка- увижається за приставку. Пор. російське „лужа" 
в нашім значенні калюжа. А коли так, то захїдньоукра- 
їнське „калужа" старше, первісне, а східноукраїнське „ка¬ 
люжа” молодше. 

Лскс, 1627. 323: Калужа, озеро. 
Там таки, 96: „Калужа — болото, грязь", 

Каляти — бруднити, робити що калним (брудним); 
ст. сл. каїаІЇ зе; староукр. калятнея. 

Слово „каляти” частіше вживається в Галичині, а 
рідше — на Наддніпрянщині. 

Лекс. 1596. 29: Скверньїй — нечистий, покал:(япьій). 

Калька, лінгв. — перебитка; цебто дослівний пере¬ 
клад з Іншої мови: з франц, сл^ие - прозорий папір. 

Напр., стцсл. слово „Ташіство" - це калька, бо воно 
в дослівним перекладом грецького слова „МувТегіоп". 

У старо-церковно-слов'янськїй мові є багато кальок 
з грецького; напр.: „благословити” —дослівний переклад 
грецького еиіо^еіп; „благотворити" — з гр. а^аїїіороеіп: 
„благов^ствовати11 — з гр. еиап^еІіяезіЬаі, і т, д, і т. п. 

Перше значення слова „калька" - це перебитковнй 
папір чи копіювальний папір (англ. сагЬоп-рарег). Звід¬ 
си — калькувати означає копіювати. 

Друге значений слова „калька", цебто дослівний пе¬ 
реклад (з іншої мови), — не його значення переносне. 

Калькулювати — числити, рахувати; від лат. саісиїиз 
— камінчик, бо колись рахували камінчиками. 
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Те саме ст. євр. сЬасас — камінчик, рінь; пор. йов 
21. 21 сЬиссаси — почислені. 

Слово „калькулювати” в нас почало частіше вжива¬ 
тися не в значенні числити, п в значенні обмірковувати 
щось числами; напр,, коли хто хоче зробити висновок, 
чи йому виплатиться купити дану річ (англ. Іо ії^иге оиі). 

Як і в багатьох Інших випадках, так І тут у нас чо¬ 
мусь усувають своє слово „числити1', а вживають поль¬ 
ське гасЬом/ас (з німецького гесітеп). 

Слово „калькулювати" прийшло до нас із польського 
каїкиїо’уеаб. 

Камінний — кам'яний. 
Слово о п. І. 1187 р.: Тьт пробиль єси камениьш го¬ 

рн. ЗО. 
Стцсл. камепьиь; рос. каменями; болг. камеиен; серб, 

од камена; ч. катеппу; п. катиіеппу; від ст. сл. камьї, 
кпмєпь. 

Камінь -■ - тверда маса мінеральної субстанції; ет. сл. 
кймьт, камснь; рос. камснь; болг. кпм'ьк; серб, камен; ч. 
катеп; п. катіеії; грецьке реіга; лат. Іаріз; нім. Зіеіп; 
англ. зіопе; франц. ріегге. 

Слово це загальнослов'янське з праслов'янським ко¬ 
ренем праїндоевропейського походження. Литовське ак- 
шиб (камінь); гр. актіоп („накувальня") ст, їнд. 5ста 
(камінь, скеля) свідчать, що на праіндоевропейському мов¬ 
ному грунті Існували одна побіч одної дві версії цього 
слова: *катеп — та *актеп — (у різних його яаріянтах). 

Але чи перший склад слова *амен — був метатезою 
(переставною) першого складу слова *актєп, чи, може 
навпаки — це питання залишається відкритим. 

Каміння дорогоцінне. Про них в „Алфавиті" поч. 
XVII вт на л. 1986—202 подається стаття: „Святаго йпи- 
фанїя Архієпископа Кипрського, о двунадесятнх каменех. 
нже біляку на Ефуд*к По числу двунадесять камки Ізра- 
ильекмх". 

Напис на Хресті 1161 р.: Злото н еребро к кямкньє. 
„К а м І н ь претгсноиешіп" - „камінь ирстикатя”, арх. 

- перешкода, перепона, спотикання. Це частий біблійний 
і євангельський вираз; див. Іс< 8. 14; Рим. 9. 32, 9. 33; 
Євр. 6. 21, 
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Ст, євр. {в Біблії) ішсЬї 5о1ілз — все тс, об що мож¬ 
на спотикнутися; перешкода, завада* перепона на дорозі. 

Камінь за пазухою. — „Держати камінь за пазу¬ 
хою” — бути потайним ворогом кому, 

„Камо грядсши?” — арх. Куди йдеш? З Євангелії Іва* 
ну 13.30, 14. б* Ні. 5* Євр. 11.8. Грецьке „Роп раз?” Латин¬ 
ське ,>С}ио уасїіз?” (Польський письменник Непгук Єіеп- 
кіемгісг ужив цю латинську фразу для свого роману під 
заголовком ,^цо гасїіз” що означає: „Куди йдеш?” Ар¬ 
хаїзоване — „Камо грядсши?”. 

Камора, див. наголос. 

Кампанія - - І. війна (з іт. сатра^па); 2. поле бою; 
З, акція (головно ироплгандитюго характеру), що спря¬ 
мована на осягнення наміченої мсти; папр.: передвиборча 
кампанія; кампанія збірки фондів па якусь ціль. 

Гт. „сатра£па'\ як і фр. сатра^пе, походить з лат. 
сащрапіа (рівнина кожної земної площі)* а це з лат. 
сашрив (того самого значення); дальші значення слова 
сатриз: 1. поле; 2. поле бою. 

Слово „кампанія” в значенні — акція з метою осяг¬ 
нення наміченої мети — вживається у француз їжі й мові 
(сашра^пе) та в мові англійській (сатраі^п). 

У цьому значенні слово „кампанія” вживається і в 
українській мові. Див. „Словник Іншомовних слів”, Київ, 
1955. 

Камфора — безбарвна кристалічна субстанція із спе¬ 
цифічним запахом; ця речовина добувається з камфорно¬ 
го дерева, що росте в південносхідніх країнах Азії; добу¬ 
вають її також і синтетично — із скипидару. 

Корінь слова „камфора” — індійський* але в ЕнропІ 
ноно поширилося н його арабській версії кнГиг, що 
Його згодом „златипізовано” в формі: сатрЬога* 

Камфбрна олія — розчин камфори а олії 
(для лікувальних потреб). 

Лекс. 1627. 423: Камфора — то ест запах ніякий. 
Кана — назва власна одного з сіл біля Капернауму 

в Галилеї. Ця назва згадується в Євангелії. 
Лекс. 1627 р. так вияснює значення семітської назви 

цього села: 
„Кана — жарливост або нар%каиьє, або тростина”. 

Це значить* що автор цього Словника (П. Беринда) по- 
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милково пов'язав цю семітську назву з грецьким словом 
„капапаіоз”, значення якого: зелот (фанатик); польське 
хагіі^у, і з латинським словом саппа {грецьке каппа), 
що означає тростину (паличку). 

Кандакія, арх. — цариця; з грецького капсіаке, що 
є слоном ефіопського (абіссінського) походження. Цим 
словом титулували кожну дружину царя Кфіонії (Абі- 
синії). 

Лекс. 1627. 419: Кандакіа — одержовуючїй скруху, 
з євр. н сир, — держава чистая. Имя іюсполнтоє всЬм 
кролеььш еоіопскнм. 

Як видно, автор цього Лексикону {II* Ьернпда) по¬ 
милково виводить це ефіопське слово з латинського сап- 
сіісіиі), яке означає щиру, духово чисту людину. 

Кпмдмд, ирх,— світлин, непорочний (духово чистий; 
з лат. сапсїісїиз — з тим же значенням. 

Лекс, Ш27. 419: Кандид, лат. — бгЬл, св-ктел. 

Кандидат — особа з аспіраціямн на якесь становище. 
Слово це латинського походження: сапгіісіаіиз. Кан¬ 

дидатами в Римі звали осіб, що шукали якоїсь державної 
служби, маючи на те право. Державна служба була тоді 
з вибору. Хто шукав собі такої служби, зодягався в блис¬ 
кучу білу тогу і в ній обходив виборців, просячи їх голо¬ 
сувати на нього. Під час самих виборів ця людина так са¬ 
мо в блискучій білій тозі стояла коло головуючого ви¬ 
борами, щоб усі знали, за кого голосують. Від білої одежі 
(сапсіісіиз — білий) таких людей звали кандидатами. Піз¬ 
ніш кандидатами звали взагалі всіх тих, що шукали або 
чекали собі будь-чого. 

Канікули — літні шкільні вакації. 
Цс слово походить від лат. Сапісиїа, — так звано 

встЕїрошшу зорю Сирі уса. Появлення Канікул припадало 
в римськім календарі на 26 липня. У дні перед цими Ка¬ 
нікулами (і по них була справді найбільша спека. Згодом 
назву „канікули” перенесено на цілий літній вакацій ний 
час, вільний від шкільних занять. Пишемо „канікули”, а 
не „канікула”. 

В російській мові немає слова „вакації”, і тому для 
означення літніх шкільних вакацій росіяни вживають тіль¬ 
ки слово „канікули”. 
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Слово це прийшло до східнослов'янських народів 
через польську мову (лор. п. капікиіа). 

Канон — 1. правило, принцип; з гр. капоп — з тим 
же значенням. 

Церковні канони — це Правила Церкви. 
Ка н о н і ч н і К н и г и — це І. Священні Книги {Свя¬ 

щенне Читання), які отримала Церква Христова, як осно¬ 
ву Віри й своєї практики, 2. Це також Богослужбові (Лі¬ 
тургійні) Книги, бо всі вони основані на Священному Пи¬ 
санні. 

Апостольські Канони (Правила) — це найстарші Ка¬ 
нони Церкви Христової. 

2, К а л о л - це також термін, яким називається цер¬ 
ковний гімн (урочисту сланисловлу пісню па честь котро¬ 

го Із Святих). 

(Канун — цс не „канон” (у значенні праЕюславної 
пісні Святому), а є це Молебень перед ЇЗечірнеш пе* 
ред Вечірнім Богослуженням). 

Звідси й цслов. „наканупІГ1 означає в навечірЗп 
Див. „Житіє Бориса и Гл'Ьба” (з початків ХІІ-го в): 

,,время наканун'Ь”. 

Лекс. 1627. 419; Канон, каноньї -- правило, правила. 
Там таки, 73: „Канон — снур теселскій, науголкик, 

м^ра, проба, ряд, стан, порядок, закон, заповідь або 
уставав 

Початкове значення гр. капоп справді було ось таке: 
всяка проста тичка чи стовп, а також „язичок” ваги, і 
міра всього рівного та мірило внпростовування 
чого. 

Канонарх —- монах-уставник, який кермує співанням 
Канонів (Церковних Гімнів); з гр. капопагеЬез. 

Канонізація — зачислення достойного Угодника Бо* 
жого (звичайно, — по його упокоєнні) між Святих. 

Канонізація гї Прапослапнїіі Церкві* 

Здавна, ще на початку Християнства, Святих по упо¬ 
коєній їх стали записувати до окремого снистса або ката- 
дога, який звався по-грецькому Канон, і звідси й сло¬ 
во „Канонізація” — запис упокоєної особи до опис¬ 
ка Святих. 
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Слопо „Канонізація" згодом стало визначати: при* 
числення Церквою благочестивого упокоєного до Хору 
Святих, прославлення його. 

Канонізація, цебто визнання Церквою упокоєного за 
Святого, чи Прославлення його, почалася дуже давно, а 
продовжується й досі* Звичайно, з найдавнішого часу 
творився і Чин КагіонізацІї) але, на жаль, ми його мало 
знаємо, бо давніх канонізаційних актів не зосталося, і ми 
цього Чину в подробицях не знаємо. 

Українська Церква прийняла свою Православну Віру 
п X віці (988 р,) з Візантії, і тоді ж вона прийняла з Ві¬ 
зантії і її Чин Канонізації Святих, Тому можна сказати, 
що Чин Кіп іонізації Спитих н Українській Церкві тон са¬ 
мий, що і в Церкві Грецькій, а пізніше цей Чин засвоїла 
собі й Церква Московська, засвоїла головно від Церкви 
Української. Звичайно, з ходом часу Церкви Українська 
та Московська не мало додали й свого власного до Чину 
Канонізації Святих. Упродовж віків витворився КанонІза- 
цінний процес. 

У Греції, Україні й Московії Канонїзацінного процеса 
починав звичайно єпархіальний Єпископ, в якого виявив¬ 
ся високо чеснотним покійник. Звичайно появлялися чу¬ 
да при могилі покійного, і про це повідомлявся місцевий 
Єпископ* який і починав Канонізацію* Трохи пізніше 
Єпископ, за 34 Апостольським Правилом, обов’язаннй був 
повідомити про це свого Митрополита, І вже той заря- 
джував дослід стану Мощів та дослід чуд від них, а голов¬ 
не дослід життя упокоєного. 

Коли досліди останків покійного давали задовільні 
наслідки, і встановлені були чуда від них, то Митрополит 
наказував писати докладне й відповідне Життя Свято¬ 
го, а також скласти Службу йому. Щодо Життя, то 
часто бувало н так, що воно було готове незабаром по 
упокоєній Святого* 

І [арешті наставай день прилюдного офіційного оголо¬ 
шення — прославлення-Канонізація Святого, — його за¬ 
пису пали до Канону (списку Святців. Календаря Святих). 
Цього дня, звичайно дня упокоєїшя, служнлася урочиста 
Літургія, Літургія Архпєрсїіська соборна* при великому 
здвизї народу. 
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Канонік — спочатку це титул, який автоматична на¬ 
давався такому священикові, що його призначували на¬ 
стоятелем великого собору (великої катедральної цер¬ 
кви); згодом титул каноника почали надавати кож¬ 
ному такому священикові, якого вважали заслуженим, але 
титул цей, звичайно, нижчий за титул прелата (пра- 
лата). 

Тому що цей католицький почесний титул („кано¬ 
нік”, лат* сапопісиз) визначується словом грецького по¬ 
ходження (від гр. „капоп”), і тому що це грецьке сло¬ 
во означає закон (правило), то П. Беринда дослівно пе¬ 
рекладає польське слово „капошк" словом „законник'1. 

Див. Лекс, 1627, 73: „Канон ник — законник”. 
Ця калька (дослівний переклад) може спричинити 

змішання понять у читача, а це тому, що польське слово 
„яакоппік” означає монаха, ченця, і є воно синонімом 
польського „тпісЬ11. 

Каноса — назва замку (Капозза) в північній Італії, 
де року 1077-го імператор німецький Геприх IV вимолю¬ 
вав був собі прощення в Пани Григорія VI А метафо¬ 
рично низіїшіае жжінцшц, готовість іти лл пониження ра¬ 
ди прощення. Звідси й метафоричний вислів: „Бій пішов 
у Каноссу4'* (Цебто, пішов плазувати перед ним, щоб до¬ 
битися в нього прощення дійсної чи видуманої провини). 

Кант — християнська славословив релігійна пісня (але 
не літургічна). 

Укр. „кант” походить з польського „капі”, а це з лат. 
сапіиз — спів. З України цей полонізм латинського по¬ 
ходження перейшов і в Москву* 

Поріан. польські капі, капіук, капіусгка, капсіопаї 
(сліваннк). 

Кант — рубець у витесаному дереві; рубець країв сто¬ 
ла, дошки і т. Ін, 3 польського капі, а це з нім. Капіе, що 
виводиться з фр. сапі, яке походить з лат. сопіиз. 

Кантата — 1. великий музичний твір для хору в су* 
проводі оркестри; твір цей складається з сольових, ан¬ 
самблевих і хорових частин. 

2. Кантата — рід урочистого ліричного вірша. 
Слово „кантата” — італійське; еапіаіа — лат. похо¬ 

дження. (Пор. лат. сапіиз — спів). 
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Канти — вірші, що їх писали в Україні в ХУІ-ХУПІ вв. 
нашою тодішньою „книжною" мовою, часто й навіть 
мовою латинською, на всякі урочистості (Від лат. сапіиз 
— слів), 

Кантпляиія — співання чи мелодійне виголошування 
Богослужбового тексту, замість читання; з лат. сапШІа — 
пісня, пісенька; сапШаііо — співання тексту замість чи¬ 
тання. 

Кантор — співак у єврейській синагозі; соліст узага¬ 
лі; з лат. сапіог — співак. 

Канути — капати. Слово це всеслов'янське. Ст, сл. 
капой (—-караіі); рос, кануть; болг. капіа; серб, канути; 
ч. капоиіі. 

Укр, фразеологічне: [тез) „Як у воду канув". 
В інших мовах їндоевроп. сім’ї не знайдено таких 

слів, коріні яких були б генетично споріднені з коржем 
слова к а мути. 

Канцлер — назва прем’єр-міністра Німеччини; нім* 
Капяіег, 

Слово походить з лат. сапсеПагіин - * завідуючий кан¬ 
целярією. ЗнІдсп і) польське капсіогг, яким поляки нази¬ 
вають канцлера Німеччини. 

За часів історичної Польщі капсіегг — завідуючий 
королівською канцелярією (яким часто бував примас Ка¬ 
толицької Церкви в Польщі) був біля короля ніби „пре¬ 
м'єром” держави. 

У Росії за часів Петра 1 почесний титул „канцлера” 
надавали людям за великі заслуги. 

Лекс. 1627. 98: Писар посполйтьїй або канцлер. 

Канцелярія -— бюрб, місце урядування. Слово це по¬ 
ходить з середи, лат. сапсєіагіа, що спочатку визначало 
помешкання, огорожене гратами, в якому писарі виготов* 
ляли державні акти. Від лат. сапсеїіі — грати, загородка. 
Канцелярія тепер — відділ при кожній установі, що про¬ 
вадить її письмову частину. — Канцелярія в Гетьманській 
Україні ХУЇГХУНІ в. — найвищий державний уряд, куди 
входила вся генеральна старшина. 

Канчук ■■ - бич, грубий батіг; болг, ї серб, камчік; 
з турецького „камче" з тим же значенням. 

Слово це широко розійшлося серед слов'ян. 
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Канн, канюк — польовий шуліка, кобець, яструб. Зо¬ 
олог назва Зїгіх зсорз; слово загальнослов'янське. Рос. 
каня, канюк (коршун, курятник, попрошайка, кобчик, со- 
кол); болп каняк; словенське капів; ч. кап£; поль. кагііа. 

Укр. канючити (докучати настирливими просьба¬ 
ми) походить від слова „кашїж” (від „каня)* бо голос 
цієї пташки дуже прикрий, - - ніби настирливо-,,прося¬ 
чий", „жебрацький”. 

Пор. ст. сл. канити — докучати. 
Чи корінь ст. слов. „канити’' (якщо воно є старосло¬ 

в'янським звуконаслідуванням к а н І) той самий, що й 
корінь слова к а н я, чи може це тільки випадкова схо¬ 
жість, — це таке питання, на яке жодної умотивованої 
відповіді не маємо. 

У нашій книжній мові були різні синоніми слова „ка- 
ня” 

Див. Лекс. 1627, 414: їктїн -— каня. 
Там таки, 154: Пилюк — каня. 

Кап! — звуконаслідування капання рідини, головно 
води. Звідси капати, капання. Часто: крап] — звідси кра¬ 
пати, крапання. Також капля і крапля. Дощ накрапає. 
З прамови. 

Пор. у веснянці (на Волині): 
„Уже весна, уже красна, 
Уже з стрішки капле, 
Уже з стішки капле, 
Уже з стрішки капле...” 

Кала — узористе (але не вовняне) покривало на ліж¬ 
ко; з иольськ. кара, а це з мім Карре (що означає всяко¬ 
го роду накриття з матерії, навіть і капюшон, цебто ка¬ 
пор), п цс з середи, лат. саррд ипкидкп для накривання 
плечей. 

КападокІя — старовинна назва, що спочатку була 
спільною для всіх східніх територій Малої Азії, які коло 
2000 року перед Н, Хр> завоювали гіги — народ невідо¬ 
мого походження. Коло 1200 р. перед Н. Хр. гітська ім¬ 
перія була розвалена, а решта гітського царства була 
розгромлена Аснрією 717 р. перед Н. Хр. У Уї-му віці 
перед Н. Хр. усі східні території Малої Азії, цебто Каппа- 
докію, завоювали перси. Вони поділили Каппадокїю на 
дві сатрапії: східню й південну. Східня частина Каппадо- 
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кії* цебто Понт (Чорне Море), тоді перестала називатися 
КаппадокІєю, — її називали вже тільки Понтом (теперіш¬ 
ня Вірменія), У межах перської імперії стариниа назва 
„Кагтпздокія” вже обмежувалася тільки до південної час¬ 
ти колишньої Кап па до кії, цебто до території між Понтом 
і Кілінією (яка тепер етлпшшть собою одну з цен¬ 
тр а льпих областей азійських територій Туреччини). Кап- 
падокію згодом* 17-го року гто Н. Хр. окупували римляни* 
а в ХІ-му віці окупували її (разом з Понтом) турки — 
сельджуки. 

Походження цієї старовинної назви („КаппадокІя”) 
не відоме* 

П. Беринда очевидно наслідує якусь нар о дню етимо¬ 
логію цієї назви, коли він у своєму Лексиконі (1627 р.) 
дає ось таку інформацію: 

КаппадбкІя — округлостн, або ябка, або розширеньє. 

Капати — дієслово, іцо постало від звуконасліду¬ 
вального ,,кап". Напр., „вода капає” значить: спадає 
капля за каплею. 

Див, канути й кропити, 

Капелія, арх. ■— хор, що співає в каплиці; від іт. 
еареііа — каплиця. 

У XVIII в. придворний хор у Росії так само звався 
„капеллія”. З прикладом царським почали собі й дідичі 
заводити „капелі” з кріпаків; це були або малі хори, 
або музиканти. Коли пе стало панщини, не стало й та¬ 
ких дешевих кшіелін. але нп Київщині міс й тепер на 
гурт хлопців чи дівчат кажуть „капел ія”: „Он капелїя 
хлопців пішла”1. „Капелїя дівчат суне”. Пор. пісню: „У міс¬ 
течку Берестечку капелі я грала, молодая бондарівна 
з хлопцями гуляла". 

Капелюх — один з родів того вбрання* яким покри¬ 
вають голову; з іт. сарєііо, корінь якого той самий, що 
в лат. слові сариі — голова. 

До нас це слово прийшло через польське кареіивг. 
(Рос. шляпа). 

Лекс. 1627. 422: Кідар — завом, ківіф, кагтелюш, шап¬ 
ка кролевская, або поповская оздобная. 

Капельмейстер, капельмаїїстер -- диригент хору або 
оркестри; з лім. Кареієтеівіег. 
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Капернаум — назва одного з сіл у Палестині, що зга¬ 
дується в Євангелії; із арамейського Ке£аг МасКшп — се¬ 
ло Наума* 

Пссвдологічне пояснення див.: 
Лекс. 1627* 419: Капернаум — роля покутьі, або мкс- 

то, дом, село поткшенья, або ублаганьє покутуючого. 

Капитон ■— чол. ім'я; сг. сл* Кагштонь, з лат* СарНо 
род. відмінок СарІіопіз) — головатий; від лат. сарні —- 
голова* 

Пссвдологічне пояснення див* Лекс. 1627* 419: Кап- 
ітоп сир'Кч князь, варяжекнм язілком. 

Капище, арх. — ідольський храм; „язпьгческші 
храмі/’; від стцел. (І ст, слов.) к а н ь видиво, привид, 
образа, гр. еїсіоіоп, еікоп. 

Питання походження й значення стцсл* кап ь дальше 
залишається предметом дискусій* 

Лекс, 1596, 336: Чтилище или чти моє -капи ще, Бож- 
ннца* 

Слово це виводять із тюркського "кар-форма, образ, 
У них припущеннях однак не взяли до уваги латин¬ 

ського саріз — посудина для жертвоприношення, жертїв- 
ник. 

КапІтоліна — жін. ім’я; із стцслов, Кагтитолина, а це 
з лат, Саріїоііла; від прикметника саріїоііпиз, а, -шп, 
що походить від старої лат* назви Мопз Сарііоііпиз — 
гора Капітоль (у Римі). КапІтоліна значить Капітолієва. 

Капкан — пастка; із тюрк* капкан* Дм* 536, 
Якщо не прлпдп, гцп наше ,,кппкпп” справді тюрксько¬ 

го походження, то з цим словом очевидно пс можна 
змішувати румунського слова сарсапа (пастка), бо ж во¬ 
но романського походження, від лат. сардо — хватаю. 

Каплиця — мала церковця, часто й церковця домаш¬ 
ня, приватна: у палатах вельмож, у школах, будинках по¬ 
сольств, і т. Ін.; з польського карііса, а це — з лат. са- 
реііа* 

З України це польське слово перейшло в Москву; 
звідси й рос* каплиця; а рос* дїялектичне — часовня (дон¬ 
ське діалектичне — „комплїца”” з „каплиця”). 

Болг* милка иріжвица; серб, капела; ч* каріа; поль¬ 
ське карБса. 
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Лат* сареііа —* це димінутна лат, сарра (всяке покри¬ 
вало, а зокрема — плащ). 

Давній переказ розповідає, що одного разу св. Мар¬ 
тин Турськии (336-401), побачивши на холоді роздягне¬ 
ного старця-прошака, роздер пополовині свого плаща й 
зодягнув старця. Тієї ж ночі явився Мартинові Христос, 
зодягнений у половшту Мартішового плаща, й сказав: 
„Мартине, ти зодягнув Мене в цей плащ”, 

У середні віки „кішп” (плаїц, сарра) св. Мартина бу¬ 
ла улюбленою темою мистецтва, й широко була знана* 
Вона ж стала франкським королям прапором, і без нього 
попи не виступали н похід. По смерті Мартптіа ного пла¬ 
щик (сарра - са реї Іа) переховувався в осібнім будиночку 
біля маиастнрн, і цей будиночок від „плащика” св. Мар¬ 
тина й став зватися сареііа, а звідси ця назва перейшла 
взагалі па маленькі будиночки — молільнІ, і їх стали зва¬ 
ти „капличками”. Від середньовікового латинського са- 
реііа постало нім, Кареііа, пізніш Кареііе, а з нього ви¬ 
робилося чеське каріа (теперішнє каріе), польське карїа 
— каріа — карііса н наше каплиця. Той, хто служив 
у каплиці, звався каплап. Див, капелїя. капела. 

Капля, крапля чпстипка рідини, що відривається 
від її більшої маси п падає вниз; слово це походить від 
звуконаслідувального „кап!”. 

Слово це загальнослов’янське, Ст. сл. капля, крапля. 
Так і в укр. мові. 

Див. Лекс* 1627, 457: Капля або крапля. 
У XVI-XVIII віках в українській книжній мові появи¬ 

лося було польське слово кгоріа. 
Лсчаь 1627. 463: Крбиля, капля. 
Там таки 96: Капля — кроті ля. 

Капонір - - кам'яний склеп при фортеці, каземат для 
засуджених; з фр. сароппіеге (накритий склад чого), а 
це від середи, лат. сарра (накриття, покривало). 

Каприз — примха; з фр. саргїсе; пор, іт. саргіссіо; 
обидва ці слова — від латинського сарга (коза). 

Каприз -— це часта й несподівана зміна настрою (гу¬ 
мору), а це нагадує собою поведінку кози. 

Капсуля — маленька вмістовинка чого) ніби „посу¬ 
дина”. Напр,, капсуля чи капсулька — це вмістовинка (ні¬ 
би шкаралупка) спорошкованого ліку. 
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Слово це походять з лат. сарзиіа, що є димінутнвом 
лат. сарна (скринька) — під саро (я тримаю иш в чому), 

Нім. Карзеї, англ. сарзиіе, фр. сарвиїе. 
Наше здрібніле — капсулька. 
Лат. сарза (скринька) прийшло до нас через поль¬ 

ську мову, і змінилося в наше народне „кабза” („наби¬ 
тий” грішми гаманець). 

Каптан, арх. — чоловіча давня верхня одіж. З тюрк, 
кантон; кап — мішок ■+ тон — одіж; угор. ка^ап. Відоме 
в тур. і татарській мовах. Слово є в мові Подорожі купця 
Никати на 1475 р. Дм. 560. 

В укр. мові це слово збереглося в формі „кафтан” 
(мкахтан”)г „кафташгк”, „кафтанець”, „кафтанчик”. 

Пор. народню пісню: 

„А я в тії кафтанині 
Гуляв вчера, буду й нині”. 

(З Волині) 

Наші селяни робили матерію на кафтани самі — на 
своїх ткацьких станках (верстатах); їхня текстура була 
„покожушкуиатп”, а дссеїгь усякий, нанр., поздовжні го¬ 
лубі смуги на білому фоні, і т. їм. Кафтани були „рясні” 
своєю формою* Люди в кафтчиах ііідігерїзушілпся край¬ 
ками, — вузькими барвистими поясками. 

Старі селяни одягалися в кафтани ще й по Першій 
світовій війні. 

Капуста — рід ярини, в формі плескатої „голови” 
із звішених листків. Слово це загальнослов'янське. Ст. сл, 
капуста (пишеться „капоуста")* 

Одну штуку й називають „головкою капусти”. 
Лат. назви: Ьгаззіса, саиііз; новогрецькі: Іаскапо, та- 

па; англ. саЬЬа^е; фр. сЬоих саЬиз; нім. Кгаиі. 
Справа походження цього слова далі належить до 

питань дискусійного характеру. 
У нашій книжній мові ХУ'І-ХУН-го вв. головки капус¬ 

ти звалися „крамви”; з гр. кгапіо -— верх голови. 
Див. Лекс. 1627. 426: Крамви — капуста. 
Твердження Брюкнера (ЗКІР), що слово „капуста” 

з Україну прийшло з польського каризіа, це тільки його 

припущення, і то припущення, що доказується недока¬ 
заним. 

390 



Брюкнср належить до тих філології!, які вірять, що 
слово „капуста" походить від середи, лат. сарисіит — 
„головка1*, від лат. сариі „голова". А що воно „ла¬ 
тинсько", то цс значить, що воно не могло прийти в Ук¬ 
раїну (а звідси І в Росію) Інакше, як тільки через Поль¬ 
щу, — думає Бркжнер. 

Справа тут, одначе, така, що виводження слова „ка¬ 
пуста" від „сарисіит'1 нічим не обосноване, 

Каггцан -- обірванець, „дід", цебто жебрак, прошак, 
„старець"; капцанувати — старцювати, жебрати; із ст. євр. 
каЬ’сап — збирач жебрашшн. прошак; ст, євр, каЬЬес — 
збирати, випрошувати. 

В укр. народній мові словом к а гт ц а н звуть вай¬ 
лувату людину, якій, крім цього, ще й „тяжко думати". 

Капшук — мошонка; з тюрк, кіпчук, тат. капчук, —■ 
малий мішочок на тютюн, на гроші й т. ін. 

Капшук (у значенні гаманець на гроші) став у нас 
символом багатства. 

Пор. укр. народню пісню: 

„Капшуче — друже, 
Брптіку мій, 
Кпттніучс -— друже 
Мій дорогий, 
Всі тебе люблять, 
Всі тебе хтять, 
Коли у тебе гроші бриньчать". 

(Волинь, Крсм'янеччина). 

Каракул — шкірка з кучерявої вівці; слово це тюрк, 
походження; кагакиї — назва овець з кучерявою вовною. 

Карамса — рамка з натягненими „жилками"-нитка- 
ми для лініювання рукописів. 

Карамса накладалася на листа і за її натягненими нит¬ 
ками шильцем зазначалися рядки для писання. Звалася 
ще карапса або караксало, від гр. сЬагаиеіп (писати); 
лат. сЬагахаге (писати). 

Карандяш, арх. — олівець; більшість дослідників ви¬ 
водять цс слово з турецького кагаіай (чорна й камінь), 
і кажуть, що стара тюркська форма мусіла бути * кагагіаз. 
Пор. Дм. 559 (який не погоджується з цією теорією). 
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У росіян далі — „карандаш”; у нас воно вийшло 
з ужитку* а прийнялося „олівець” — з польського оїблуек. 

Карапуз — товстенький хлопчик; карапузка — 
кругла диня; з тур. кагриз (гарбуз). 

Караскатмся, карабкатися — лізти по чому вгору, 
чіпляючись пазурами. 

Слово народне. 
„Прикараскатися” - „прилізти” куди з трудом, з зу¬ 

силлям. 
Карась — назва одного з родів риби. Мат, Ср. том І 

подають з ХІІ-ХШ вв. карась: Блгодо карасеві 1196 і ка¬ 
рась 1285. Сх. і зах, сл. слово, з ст. мім. кагаз. Сама риба 
походить Із р. Ельби. Лат. сагаззіиз. 

Карати — навмисне спричиняти кому терпіння за йо¬ 
го дійсну* або її видуману провину; Із ст. сл. (і стцсл.) 
кара; його стцсл. синонім: наказшіїє. 

„Кара” — слово загальнослов'янське праіндоевр. по¬ 
ходження; пор. лпт. кагаз (спір), кагіаз (війна); ст. прусь¬ 
ке кагдіз (військо). 

Стцсл. карати ся (чит. кагаїї з§) — сваритися; стцсл. 
кара — сварка; словінське кагаїі — докоряти; болг, ка¬ 
рами — гоню* поганяю (про худобу), сварю. 

Катнх. 1645 р. 90: Не караєгь, маючи моцт> покарати. 
Там таки: Каране віічноє прійметь. 
Лекс. 1596. 186. Наказуїо — кару, научаю. Наказаніє 

— карань*;, наука, ішучшіьє. 
Лекс. 1627. 424: Коласає — караньє або осуженьє на 

скардньє. 
Караул - К сторожа* парта; 2. „караул!” -- покли¬ 

кання помочі. Тат. „кара” — доглядати, дивитися; „кара 
кол” — чорна рука, яничарська патруля. Дм. 586. 

Укр. народне „каравул”, „каравулити”. Білоруське лі¬ 
терам „кавул”; рос. „караул”. 

„Караул(!) кричати” — кричати насполох, на три¬ 
вогу. 

Карб — нарізка. 

Карбованець — назва монети (=100 колійок). У Слов¬ 
нику Пїскунова 1882 р, пояснюється: „Карбованець — се- 
ребряньїй рубль, рубль с нарезками на окружности”, —- 
від цих нарізок чи карбів І постала своя українська назва 
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„карбованець11, цебто карбований; з нім. кегЬеп — карбу¬ 
вати, КегЬе — нарізка. 

Слово „карбувати” прийшло до нас через польську 
мову; пор. п. кагЬо^ас, кагЬа, кагЬотошк, кагЬо^у, 

За часів кріппачшш в Україні під Польщею у кожно¬ 
му фільварку був кагЬо\^у (в укр, вимові „карбовнй”) 
який па паличці нарізами (карбами) зазішчував дні пра¬ 
ці кріпака у фільварку „пана”. 

Карбункул — дорогоцінний камінь (самоцвіт) вогни¬ 
сто-червоного кольору; від лат. сагЬшісиїиз, днмінутнв 
від лат. сагЬо — вугіль. 

Лскс. 1Г>27 р.: Карбункул -- аиорлке, камень до¬ 
рогій на кшталт угля горячого. 

Карга, арх. — відьма, ворона; слово рідкісне в нас, 
але часте в рос. мові. З тюрк, „карга" — ворона. 

Той факт, що в тюркських народів відьму називали 
„вороною” свідчить, що назва відьми в них увижалася за 
табу. 

Карета — бричка; з Іт. кагеїїа; у нашій книжній мові 
ХУТХУІІІ-го вв. було слово „корета”. 

В укр. народній вимові — „карйта". 
Пор. приказку: „Він такий до роботи, як віл до ка- 

рити”. (Цебто — до роботи не „рветься”, отож робота 
не йде йому). 

Карий — темний, чорний; карий кінь, карі очі. З тюрк, 
ката — чорний. Слово широко відоме серед кримських 
татар і турків. 

Каріон — чол, ім’я; стцсл. Каріоігь. 
Лекс. 1027 р. дає неправильне пояснення: 
Каріоігь, гр. кярієць; насправді ж грецьке Кагіоп 

(звідси стцсл. Каріоігь) — означає «арійського вояка; 
цебто вояка з Карії — країни (в Малій Азії), що межувала 
з Егейським морем. 

Карк — шия; польське кагк; хорв. кгке; ч. кгк. Сло¬ 
во прасловянське: кгьк'ь. За винятком інд. кгкаїит (пру¬ 
ги на шиї), що ного евентуально можна брати на увагу 
при досліджуванні походження слова „карк”, у мовах ін- 
доевроп. сім'ї не має таких слів, корені яких можна б 
уважати за генетично споріднені з коренем цього сло¬ 
венського слова. У стцсл. пам'ятках це слово не засвід¬ 
чене, — У них є слово „шия”; рос. літерат. мшея*\ 
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Слово „карк” у нас вживається головно для означен¬ 
ня шиї коня, вола, корови, 

У відношенні до людської шиї — це слово вживають 
у пейоратншгому значенні (в значенні гіршому); наир*, 
кажуть: „У нього карк (або карчило, як у кола”, „На йо¬ 
го карчилї ободи гни!1'. „Карка гнути” — принижуватися 
перед ким, ласки його запобігаючи* „У нього нема голо¬ 
ви на карку” (або „на в’язах”), цебто він „не думає”. 
„Карка собі скрутить)” (Про шибайголову, тцо рискує со¬ 
бою непотрібно). „Сидить мені на карку-” (На моєму 
„хлібі”). 

Лекс* ] 627 р. 65: „улорньш — твердого карку, же- 
ліїзнои шіи”. 

Каркас, арх. -— у переносному значенні: основа („кіс¬ 
тяк”) твору* 3 фрлиц. сагсаззє, (іт. сагсазза, англ. сагсазз) 
— шкелет будь чого: тіла, будиика, машини, воза (тут 
шкелет — снасть), будь-якої споруди: мосту і т. ін. 

Кармазин — сукно темночервоного кольору; нім* Каг- 
тезіп, іт. сагтезіпо; польське кагтагуп; рос. кармазин. 

З араб* ^ие^іиа2]| ^иігтагї (темночервоний). 
В Україну (а звідси — в Москву) прийшло через поль¬ 

ське кагтагуп. Ьув це улюблений кольор польської шлях¬ 
ти, з цього матеріалу вона шила собі жупани — кипіизге* 
Так слово „кармазин” у Польщі стало синонімом слова 
57Д сії сіс* 

Кармсл —- назва горн (гора Кармсл) У центральній 
частині Палестини. Ст. євр* слово кагщєі означав вино¬ 
град* 

Помилкове пояснення див. 
Лекс* 1627, 471: Кармел — баранон обр^заньгй* Кармел, 
лат, —- башта* 

Там таки, 420: Кармель — познаньє обр'кзанья* 

Карнавка, див. к о р в а н. 

Карп — рід солодководної риби (з родини копрнідів). 
Зоологічна назва: Сургіпцз сагриз* 

У всіх слов'янських мовах — к а р п* 

Карп, ч* ім’я; із стцсл* Карпів а це з грецького Каг- 
рЬо5, Кагроз — плодючий — від гр. КагрІїеіп (кагреіп) 
— видавати а себе плоди* 

Лекс. 1627* 420: Карп -— овоц або плодовитйй. 
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СагІ ЬІапсЬе (чнт, карт блянш) — „біла карта1'; 
з франш; означає „білий" (чистий) бланк, а переносно 
— необмежене уповноваження. 

Карта, мана — зображення даної частини поверхні 
землі, — звичайно з її назвою, з па з вами її гір, рік, озер, 
міст і т. ін, 

„Карта” — з італійського сагїа, а це з лат. еЬагіа, 
що походить з грецького сНагіез. 

Слово „карта” прийшло до нас з нїм. Кагіе”. Англ. 
тар, фр, сагїє. Синонім слова „карта" є слово „мала” 
з лат. тарра — помальована пілка (кусок матерії). 

Карти -— малі прямокутні тектурні картки з нама¬ 
льованими кольоровими умовними фігурами й значками, 
— для гри. 

Щодо походження слова — див. карта. 
Карти для грання досить рано появилися в Европі; 

певне занесені були сюди хрестоносцями. Перші карти 
придумані чи не в Китаї, За середніх віків карти сильно 
поширилися в Німеччині та Франції, звідки й до нас при¬ 
мандрували; тому наші назви карт -- німецько-французь¬ 
кі, що зайшли до нас від чехів та поляків. Див. окремі 
назви карт. Назви частково пов'язані з стародавніми наз¬ 
вами гри в кості. 

Лскс. 1627. 277: В костки играют и в картьг. 

Картка — листок. 
Щодо походження цього слова, — див. карта. 
На Наддніпрянщині частіше кажуть „листок”, а в Га¬ 

личині — „картка”. 
Лскс. 1627, 277: Хартія — картка, листок, паггЬр, 

Картопля — рід малих копалншгих плодів круглої та 
овальної форм; назва ця з німецької КагібНеІ. По-фран¬ 
цузькому ротте бо Іегге („земляне яблуко”), англій¬ 
ське роїаіо (потейто) з іспанського роіаіа, що є гаїтськнм 
словом. 

Наше „картопля” походить з новонімецького Каг- 
ібіїеіл, бо старо німецьке було Тагіийеі. 

До Німеччини картоплі прийшли з Італії, де вони зва¬ 
лися Тагіиіоіо чи ТгиИі, а сюди прийшли з Іспанії. З Ні¬ 
меччини, через Чехію й Польщу, картопля прийшла в Рос- 
сію та в Україну. Уже німці змінили початкове * па к. 
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Картопля — південно-американська рослина. Завою¬ 
вавши Перу, іспанці завезли картоплю в Іспанію в поло¬ 
вині XVI в*; незабаром вона появилася І в Англії та в Іта¬ 
лії, а потім (у XVIII ст.) в Німеччині. У Россію картопля 
прийшла ще року 1710-го, але стала ширитися аж за ча¬ 
сів цариці Катерини II, — перше в Петербурзі, пізніше 
по півночі, а нарешті появилася і в Україні, 

Був голод, і стали змушувати садити картоплю. Кар¬ 
топлі селяни ніде спокійно не приймали, звали ^чортови¬ 
ми яблуками” або „чортовими горіхами”. Російський уряд 
1840 р. давав нагороди тим поміщикам, які садили кар¬ 
топлю* Року 1842-го знявся великий „Картопляний бунт", 
військо в багатьох місцях стріляло. 

В Україні картопля ширилася спокійніше в кіпці XVIII 
і поч* XIX віку, але також головно завдяки війську. 

Картопля в Бароні має багато різних назв. Так само 
І в Україні по різних землях існують різні назви, бо й 
сорти картоплі не однакові. Літературні форми —■ кар¬ 
топля й бараболя, німецька — „маґдебурка”, „бурка”, 
широко пішло — „бульба", на Лемківщині „ґрулі”, на 
Волині, м. Крем’янець — „попи”, а по селах бараболі, 
„карчохи”, червоні — „американи”, малі сипкі — „шампа- 
нн”, малі й глевкі — „німці". 

Карфаген — велике фенікійське портове місто — в 
північній частині Африки, на березі Середземного моря. 
Латинська його назва СагїЬадо (род. відм. СагїЬа^іпіз). 
Ця назва постала шляхом римського перекручення фені* 
кійської назви цього міста: Кг і^аі, (Це семітська назва, 
бо фінікійці, як і араби, належали до народів семітської 
раси). Греки ітиилли цс місто по-своєму: КагсЬесІбп. Рим¬ 
ляни здобули н знищили Карфаген 146 перед Н. Хр.* Ара* 
би цілком знищили це місто 698 р. А тепер па його місці, 
недалеко Тунісу, є тільки кілька осель і сліди давніх руїн. 
Рим і Карфаген воювали довгі роки, як суперники за во¬ 
лодіння середземноморськими країнами. 

Римський державний муж Катон Старший (234-149 
перед Н. Хр.) кожну свою промову в сенаті кінчав слова¬ 
ми: „СеГегит сепзео СагїНа^іпет беїепсіатп еззе”. („Ще 
раз тверджу, що Карфаген мусить бути зруйнований!”). 
1 цей його вислів став „крилатим”, бо його вживають для 
зазначення наполегливосте даної думки. 
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Касїя -— рід пахучого дерева, схожого на цинамон, 
але нижчого сорту; гр. казіа, а звідси й лат. сазіа. Давні 
грени привозили його з арабських країн. 

Лекс. 1627. 420: Касі — з'Ьльє благоуханноє в Арабіи. 
Там таки, 156: Кассїя — з'Ьльє ніякеє благоуханноє. 

Касїян — чол. ім’я; із стцсл. Кассіант>т а це з лат, 
Саззіапиз, що означає: справедливий суддя. 

Давній римський правннк (юрист) Саззінз Ьоп^іпиз 
КауШа у своїй книзі „Ьєх іаЬиІагіа” поставив таку вимо¬ 
гу, що лава присяжних голосувала тайно балотами, а не 
устю й прилюдно. Тому що цей суддя-юрист відзначався 
рідкісною на ті часи справедливістю, римляни почали 
кожного справедливого суддю називати „касіусом", 

Лекс. 1627. 420: Касїан — мнропосит. 

Кастор — чол. ім’я; стцсл. Касторт» — з гр. Казїог 
(звідси й лат, Сазїог) — блискучий, а точніше — блиску¬ 
чий, як зоря Кастор, бо „Кастор” — це грецька назва од¬ 
ної з зір. 

Каат — особа, що виконує смертну кару; з поль¬ 
ського каї. 

„Кат" — слово невідомого походження. 

Звичайно, воно появилося в Польщі й Чехії раніше 
ніж в інших слов’янських народів. В Україну воно прий¬ 
шло з Польщі, бо в нашій книжній мові його не було 
перед опануванням України історичною Польщею. У мо¬ 
вах південних слов’ян, крім болгар., цього слова немає; 
та й у болгарській мові цей ентранжизм досить молодий. 
У Росії слово це появилося не раніше, як за часів Петра Т. 
А втім, у росіян воно не знайшло собі ширшого й глиб¬ 
шого грунту, — вони Й далі вживають слово „палай”, 
замість „кат”. 

Тому що колись виконували кару смерти шляхом му¬ 
чення, то слово „кат” у нас означало мучителя; польське 
ьієрасг. 

Див. Лекс. 1627, 123: Мучителіє —* спекулятор’Ь, ка- 
тьг, 

Лекс. 1627. 238: Катовення мужа, 
Лекс. 1627. 225: Слуга народний — мучитель, кат. 
Там таки, 212: Кат, еїшач. Але в Лексиконі 1627 р. 

слово „кат11 помилково вияснено словом „шибеник”, бо ж 
ш н б е н и к — це не той, хто вішає, а той, кого вішають. 
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Катавасія — утреннїй спів обох хорів на середині 
церкви; з гр. каіаЬазІоп (лат, Ьутпиа ессіеаіанйсиз). То¬ 
му що обидва хори часто були незіспівані один з одним, 
то в таких випадках в їхньому спільному співанні почи¬ 
налася плутанина й хаос. Учні духовних семінарій через 
те всяке безладдя почали жартівливо називати „катава¬ 
сією''. 

Лекс. 1627. 420: Катавасія — покров, 

Катанка, місц. — вояцький мундир. Слово це давніше 
вживали українці в Галичині; походить від мадярського 
слова каіопа — вояк. Звідси походить І польське каіапка 
— куртка. 

Звичайно, з цим словом мадярського походження не 
слід змішувати слова каїіап, бо ж це слово арамейське, 
— означає те саме, що грецьке сЬііоп (лат. ідтіеа) — 
верхня довга одежа. 

Катапетасма, арх. — заслона, завіса, куртина; з гр. 
каїареїааіпа: каїа (вниз) + реїазта (розгорнута плахта). 

Лекс. 1627. 420: Катапетасма — завіса. 

Катаракта -— помутніння кришталика ока. 

Давні греки думали, що помутніння — це наслідок 
„спливання” ока, і тому вони назвали це захворювання 
словом каіаггЬакіез (водопад). 

Катарсис — „душевне очищення”. 

Грецький філософ Аристотель (384-322 рр. перед Н, 
Хр.) твердив, що коли людина переживає трагедію (цебто 
почуття страху, гніву, жалю і т.п.), то її душа тоді пере¬ 
ходить процес свого „очищення”, по-грецькому каїїіагзіа. 

Катар шжа, катеринка — малий портативний музич¬ 
ний орган, який грає, коли крутити його корбою. 

На початку XIX ст, в Німеччині була дуже поширена 
французька пісня про „милу Катерину” (сішгтапіе Ка- 
іЬагіла, так починалася пісня), що зараз же попала н на 
музикальний органчик, з яким прошаки обходили двори 
й грали „СЬагтапїе КаїЬагіпа”. Від „сЬагтапіе” цей му¬ 
зичний органчик названо в Росії шарманкою, а від 
Катарини — катаринкою в Польщі, а за нею і в України 

Категоричний — рішучий; з гр. каіе^огеіп — обвину¬ 
вачувати. 
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Катедра — 1. крісло, що призначене виключно для 
єпископа; 2Т крісло» на якому сидить професор під час 
викладання в університетській залі, 

З гр. ЬаїЬегіга (звідси й лат, саіЬесіга) — крісло, У 
переносному значенні катедрою також називають факт 
викладання даного предмета в університеті. Напр„ ка¬ 
жуть, що в університеті є ,,катедра української мови й лі¬ 
тератури”* 

Також у переносному значенні слово „катедра" озна¬ 
чає місце єпископського управління єпархією, І так, напр„ 
кажуть: Єпископ „на катедрі" в такій то єпархії. 

Латинське „навчати ех саіЬесіга” означає, що Архи- 
єрей Риму (папа) в даному випадку офіційно проголошує 
дану науку, і що вона тим самим стає обов'язковою для 
Католицької Церкви* 

Називання Церкви (храму) „катедрою” — це като¬ 
лицький звичай. В Україні традиційно казали й кажуть 
собор (не катедра). 

Коли говоримо про „катедральннй собор", то маємо 
на думці такни собор, в якому постійно править єпископ, 
і там він має свою постійну катедру, 

Лекс. 1627, 252: С'Ьдалніце столець, казалница. Ка¬ 
тедра з елмнека або ендішьє* 

Катерина — жіи* ім'я; стцсл, Єкатерина; з гр. А1Ї- 
каіЬагіпа ■— завжди чиста; аіі — завжди; каіЬагіпа (від 
каїЬагкІяет ■— чистити)* 

У Лскс. 1627 р* 397: „надежда, истинна". 

Католик — християнин католицького вїроїсповідання; 
член Католицької Церкви. 

„Католик" слово грецьке: каїІіоІікоБ — світовий (все¬ 
світній), універсальний (від лат, штюгзит — світ, а це 
від ипімегзш — увесь, цілий). 

Церква Христова була означена по-грецькому як Ек- 
кібвіа КаіЬоІіке, цебто Церква Ціла (Неподільнаї, а це 
значить Церква Соборна, а тому й Церква Всесвітня* 

Південні слов'яни (ближчі до Греції) грецьке іН (тета) 
вимовляли як ф, отже і грецьке каіЬоІікбз, -е, -ол вони 
вимовляли кафолнчьскті, кафоличьсюьи; і так воно в 
стболг. мові; звідси наше старе „кафолическій" (світовий, 
всесвітній); пор. наше старе „Церковь Кафолическая" 
(Всесвітня Церква -- Церква соборна, ціла* неподільна). 
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Грецьким синонімом грецького прикметника каіЬоІі- 
кбв. -е, -6п є прикметник оікошпепікбз, -6* -6п, ідо озна¬ 
чає всесвітній, -я, -є* Це грецьке слово походить від гр. 
оікоитепе — світ, від грч оікеїп — заселювати. 

Отож перше значення гр. оікошпепе було: той світ, 
що заселений людьми; згодом воно почало означати світ 
узагалі. 

Гр. оікоишеп (наш світ) у стцсл. мові перекладалося 
словом „вьселена", а гр. оікоитепікоз (екуменічний) — 
СТЦСЛ* СЛОВОМ „ВСЬЛСНСК'Ь", ,всьленсьїи". 

Тому що грецьке Еккієзіа КаіЬоІікє означало гр. 
Еккієзіа Оікоитепіке, то стболг. „Цьркьі Кафолнчь- 
ска" означало „Цьркьі Вьселенска (я)” {чи „ЦнркЕя Вьсс- 
ленска (-я)11* Звідси наше сучасне „Церква Вселенська" 
(цебто Церква Екуменічна, або Церква Кафолична — 
Всесвітня, Соборна. 

Грецьке каІтНоНкоз означає одне й те саме: все¬ 
світній, незважаючи на те, що на сході Европи його ви¬ 
мовляли й далі вимовляють кафоличеськігй (по-старому), 
а в нас зокрема — кафоличний (по-новому), а на заході 
Европи — „католік", звідси наше (нове) „католицький". 

Гр. слово каіЬоІікбз помилково вживається для 
окреслення віросповідання Римської Церкви. Віроспові¬ 
дання цієї Церкви правильно треба було б називати „рим¬ 
ським віросповіданням", бо гр* слово „каІЬоІікон” озна¬ 
чає „нггсштиіЯ", і тому ноно саме гпбою ме специфікує 
віроісповідних різниць між християнськії ми Церквами. 

Лекс, 1596. 166: Каеодкк — по грецку соборний, по 
латиігЬ уігкверсалист. То єст каеолйк, которнй се дми Все- 
лекскими Соборами утвердженую В'Ьру держит* 

-Ленс, 1627* 417: Каеолйк, лат. універсалис — вселен- 
скій, соборний, повшехньїй, которьш седми Вселенськими 
Соборами утверджемную В'Ьру держи?* Кафолическая — 
соборная, повшехная. 

О артгїкулах В'крь'і ПравославнО'Каеолическои хрісті- 

янскон* Катих. 1645 р* (титул)* 
Там таки, 596: Хорьій 6ьїл Православний Каеолйки 
Каторга — табір тяжких примусових робіт, що їх ви¬ 

конують в'язш-каторжники; з грецького каіег^оп, множи¬ 
на ка*ег£а — галера, цебто судно, на якому гребцями 
були в'язні, приковані до весел* 
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Турецька галера часто згадується о українських 
Думах, бо гребцями там найчастіше були україпці-бранці, 
яких ловили в полон (турецьке и с її р) татари й турки 
під час своїх па па дій на Україну. 

В СССР перестали вживати слово „каторга”. Катор¬ 
га а СССР — це „нспраііителькьпї лагерь”, („Лагєр” — 
з нім. Ьадег), цебто поправний табір. У нас табір оз¬ 
начає концентраційний табір, —* скорочено: „кацет”. 

Див. кацет. 

Каторга відома на сході Слов'янства з давнього 
часу, У Ннконівськім Літописі під 6961 (1453) р, читаємо: 
„Бояре многихг отпустиша в кораблехь п каторгахь во 
островьИ V, 258. Або IV Новгородський Літопис під 
6933 (1475) р.: „Царь Турьский Салташ? Мааметь Кафу 
взяль, прпходиль вт» кораблех'ь н вд. каторгах^”. 

Добре відоме цс слово в південних слов'янських па¬ 
м'ятках у формі катрьга, н значенні корабель, з турецько¬ 
го катрига, в ілірійців і дальматииців — каіог^а. У се¬ 
редні віки скрізь установився звичай посилати гребцями 
на галери-каторги засуджених злочинців. Уже хрестонос¬ 
ці корнстали з засуджених для своєї фльоти; особливо 
багато засуджених працювало на кораблях іспанських та 
французьких, У 15Ь4 р. Карл IX заборонив брати на га¬ 
лери засуджених менше як на 10 літ, бо „не менше трьох 
літ потрібно галерникові привчитися працювати веслом 
І до мори'\ але цього наказу пізніше не ппкшіумпію. Га¬ 
лери-каторги існували до XVIII піку, а праця на каторгах 
припинилася сама собою тільки з появленням парових 
кораблів. В Україні особливо далася в знаки турецька ка¬ 
торга чи кадрига, — це велике судно з лавками для греб¬ 
ців; на кожній лавці сиділо по 3-4 засуджених невільників. 
Гребці звичайно були прикуті до лавок або посковувані 
по 2-3 між собою. Праця гребців була надзвичайно тяж¬ 
ка, працювали невільники при всякій погоді, по пояс ро¬ 
зібрані, під жорстоким наглядом. При повсякчасних на¬ 
падах на Україну татари вивозили енлу-силенну здорово¬ 
го люду й продавали його на турецькі каторги, звідки й 
пішла назва взагалі всякої тяжкої праці. Українські Думи 
часто згадують І сумно оспівують турецьку каторгу, але 
все як галеру з важкою нелюдською працею на ній. Напр.: 
Як будуть батьки шукати свого ситт*невільника, ,тто не 
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знатиме отець либонь мати, у которої каторзі шука¬ 
ти: чи у пристані Козловської, чи у городі Царграді на 
базарі” 63. ,,Тогді далася бідному невольнику тяжкая не¬ 
воля добре знати: кайдани руки-ноги поз’їдали, сирая си¬ 
риця (ремінь) до жовтої кости тіло козацькоє проїда¬ 
ла... Все у неволі проклятої, на каторзі турецької на 
Чорнім морі пробувають” 64. Ось плач українських не¬ 
вільників на турецькій каторзі: „Хочліі би чи не встала 
ца Чорному морю бистрин хвиля, хочлїі би чи не повири¬ 
вала якорів з турецької каторги, Да вже ся нам ту¬ 
рецька басурмаиська каторга надоїла: кайдлгш-залізо 
ноги повривало, біле тіло козацьке-молодецьке коло 
жовтої кости пошмугляло”. 

Таким чином каторга перше визначала тільки весель- 
ного корабля, галеру. Але в Сиропі рано почали засудже¬ 
них злодіїв посилати гребцями на ті галери, де вони від¬ 
бували свою кару. Так було в середніх віках у всіх ро¬ 
манських народів, так було і в Туреччині. У Росії за Пет¬ 
ра І для злочинців уперше запроваджено цю ж міру ка¬ 
ри; так, наказом 20 листопада 1690 р* Петро І наказав ви¬ 
слати засуджених „ві* ссьглку вь Азозь сь жонами к діть¬ 
ми н бьіть нмь на каторгахії вт> работ'Ь". Цар Петро 
мав багато праці в Азові і будь за яку справу людей ви- 
силано на ного каторги, що там будувалися* 

Див галера, кайдани. 
Кафедра, арх. —* катедра; з гр. каІЇїебга — місце, на 

якому хто сидить, стілець, крісло. 
Див. к а т е д ра. 

Кафри непірпнй, непраповірнпй; той, хто вірує (в 
Бога) неправильно; з араб. каПг — невірний - ■■ н значень 
ні: особи, яка не є мусульманином. 

Кахи! —- кахи-кахи! — звуконаслідування кашлю. 
Звідси: кахикати, кахикання, кахикнути. Нар. пісня: Ой, 
ти, старий, кахи-кахи, а я, молодая, хихй-хихйі 

З прамови. 
Кац — прізвище багатьох жидів ааронітів; прізви¬ 

ще це постало з перших буков слів КоЬеп і сесіек (спра¬ 
ведливий Священик); пишуть скорочено: „К”ц” (1,Кт,с,ї). 

Кацап — так українці прозивають росіян. 
ДімІтрієв виводить це слово з тюрк. казааЬ — м’яс¬ 

ник, різник. 
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Словарь совремепного русского литературного язьжа 
(Том V, 1956 р.) правдиво пояснює, що „кацап" — це 
„презирлива назва росіянина для відрізнений від україн¬ 
ця”. 

„Кацап" — це слово, що в тіас далі живе, загально 
відоме й широко розповсюджене. 

Таке пояснювання, що „кацап" — цс, мовляв, „как 
цап” (бо н росіян колись були такі борідки, як у цапів) 
-це. зшічаГш'к ппродпя етимологія цього слова. 

А саме таке пояснення цього слона подає Пртокиер 
(5ЕДР). 

Слово „кацап” зокрема відоме і в творах Миколи 
Гоголя. 

Нація, арх. — жарнйця; ст. укр. кацня, Із середи, 
грецького каїі(о)п, сучасне гр* каїгіп, з іт. еагга — ско¬ 
ворода (пательня) на держаку. 

Ст. укр, „кацня" означало жарпйцю гта довгому дер¬ 
жаку. 

Російські старовіри словом „кация” називають ка¬ 
дильницю, бо попа п них подібна до кації. 

Лскс. 1627. 433: Фіала — кація на кшталт чаши або 
кубка. 

Качай, арх. кочан —- осередок капусти; ст* слот (і 
ст* укр*) кочпігь; болг* кочан, серб* конань; лат. тєтЬгитп 
уігіїе. 

Походження цього слова не досліджене. 

„Качка" часоппсна — сенсаційна газетна „вістка", що 
є видуманою нісенітницею. 

Бельгійським журналіст Корпеллїсен написав нісеніт¬ 
ницю про неймовірну ненажерливість качки. Усі белгій* 
ські часописи прийняли цю видумку „на віру", і передру¬ 
кували її як нібито „наукову" статтю. 

Звідси й крилатий вислів „часоппсна {чи журналїс- 
тична) качка”* 

Каша — харч, що зварений з пшона або з крупи. Ст* 
гл_ каїница: у всіх суч. слав, мовах — „каша". Каша мо¬ 
же бути або густа, або рідка* 
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Питання, які корені сліп в інших мовах індоевроп. 
сім'ї споріднені з коренем слова каша далі є одним 
з предметів дискусііі у мовознавстві. 

„Заварити кашу” — почати сварку. „Каші з жабою 
не зварити11 — з тобою годі зійтися (згідливо). 

Кашер — той рід харчів, які релігія дозволяє їсти 
правовірному євреєві; звідси й прикметник „катерний”, 
— напр„ „катерне м'ясо”, 

Ст, евр. кааег означає здатний. Пор. Ест. 8. 5: 5£г 
Ьасіауаг — відповідна ця річ. 

Кашляти - - звуконаслідувальне слово, що означає 
процес яідрухового видавання людиною тих „шерстких” 
звуків, які є наслідком зусилля легенів видалити з се 
бе щось таке, що є перешкодою в диханні. 
Слово це загальнослов'янське — Індоєвропейського по¬ 

ходження. 
Пор. лит- казйз, каза, казіз — кашель і ст. інд. ка- 

ваіе — кашляти, 
Стцсл. кашель; болг. кашлица; серб, кашель; рос. ка¬ 

шель; ч. казеї; п. каегеї. 

Кашоїд, народи. — хлопець, який ще не став парубком, 
отож він, мовляв. ще „годується маминою кашкою”. 

Звичайно, значення цього народнього слова пейора- 
тивне. 

Каюк — легенький човник на одну чи дві особи; 
з тюрк, „каїк” — човен. Дм. 536. 

„Каяк” — це не наша вимова цього слова, а польська. 

Каятися — осуджувати себе за свої гріхи; стцсл. ка¬ 
нти ся (в „ся” звук я носовий {каіаН з?); окаятп ся; болг. 
ка]д зе (каюся); чеське каіі зє; польське каїас зі£. 

Слово не індоевр. походження. Пор, ст. інд. сауаїе — 
мстити, карати, гр. каіКа — відплата. Корінь цього слова 
є в слові ціпа, стцсл. ц'Ьгш (тут ціпі- з праіндоевр. ’кеп-; 
пор. зендське каепа — відплата, а звідси: кара, пімста). 

У старій укр. мові було слово „кпити” (із ст. сл. юь 
яти), що означало: осуджувати, докоряти. 

Див. С. о п. І, 1187 р.: 
„Ту н^мци и венедици, ту греци н Морава поюгь сла¬ 

ву Святославлю, к а ю т ь князя Игоря, иже погрузи жнріз 
во дїгЬ Каяльї”. 



Похідні слова: покаяння; покаяний, -а, -є; покаянник; 
покаянииця; окаянний (осуджений, проклятий). 

Каяфа — ім'я власне староєврейського первосвяще¬ 
ника, що найбільше причинився до засудження Христа на 
смертну кару. 

„Каяфа” із стцсл. Канафа, з гр. КаіарЬаз, звідси лат, 
СаіарНаз. 

Лєкс. 1627. 417: Каяф — згромажеиьє, або зморщеньє, 
або сталченьє. 

Див, К а й я ф а. 
Кв — (що є одною із слов’янських звукосполук пра- 

слов’яиеьішго походження) па українському грунті в дея¬ 
ких випадках залишається позміненим перед тим укр. 1, 
що походить :і праел. її (£), Наггр., тірасл. *куеііі (!,:кв'Ьть), 
ст. укр. квіугІє, суч. укр, квіття. Поріви. укр. народню 
фразу: „Жито квітує” (цебто на колосках жита вже поя¬ 
вився квіт). 

Але праслов. звукосполука кв- на укр. грунті, перед 
нашим і (з гіраслів е, цебто *к) в деяких випадках зміни¬ 
лася на цв-; пор. прасл. (*кв-Ьгь), ст. укр. цвііт-ь; 
суч. укр. цвіт. 

Зиукосполука кв- у п рас лов, слові *куегь (*кв'кгь) 
у західньослов. мовах не виловила з себе перезвучного 
цв-; пор. іт. кшіа^ кіуііпас, кибесієп і т, ін,; ч. куе£, куезіі, 
кУІЙІЇ і т. п. 

У півдсішослов. мовах ця прасл. звукосполука зміни¬ 
лася на цв-; пор. болг. щьвтїа, щьвтене, цвіугник (укр. 
квітник); серб, цветати, цвстар (укр, квітник) і т. ін. 

У всіх східньослов. мовах наявні кв- та цв-. Так воно 
в укр. і білоруській мовах. У російській літературній мо¬ 
ві (може під впливом стцсл. цьв'кгь, цв'Ьсти, цв'Ьтати і т,д,т 
—- всюди тільки цв-) прийнялося тільки цв-: цвести, цвет- 
ннк, цпет і т, ін.). але в рос. діялектах далі живим є кв-: 
паир., у говорах Тульщгтм - .,кнетки’\ а не ^цветкц” чи 
„цветьт”. 

Кип! кпа-гспа-кр:ї! кнлк! звуконаслідування качки. 
Звідси: квакати, квакання. З прамови. 

Квадратура круга — вислів, який означає кожне та¬ 
ке завдання, що по своїй суті є нерозв'язним. (По-поль¬ 
ському: ,.кшадга£ига коїа1’). 
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Квапитися — спішити, („Не квапся!” означає „Не спі¬ 
ши!'1). Слово загальнослов'янське; п. к^аріс 5І£, ч. ^а- 
ріЇЇ (спішити); російське діалектичне квапиться — 
зависно дивитися на щось дуже, жадоба скористати з чо¬ 
гось .чужого 

У мовознавстві вже устІґшнвся такий погляд, що ко¬ 
рінь цього слова той самий, що й у слові кипіти, ст. 
сл, кипкти, — подібно, як корінь слова кислий той са¬ 
мий, що й корінь слова квас. 

Лекс. 1627. 231: Спікшуся — поспкшаю, кваплюся. 
Там таки, 166: Роню, кваплюся, спікшуся. 167: Понуж- 

даю *— кваплюся. 
Т, т., 350: квапливость. 

Кварта — 1. міра рідини; 2. посудина, якою міряють 
рідину, а також п'ють з неї воду, молоко і т. ш. 

Слово походить з латинського прикметника ^иаг^из, 
-а, -от (четвертий, -а, -е). Слово „кварта11 означає чет¬ 
вертину взагалі; укр. діялект чвертка. 

В Англії ^иаті (кварта) — це одна четверта галона 
Ґ£а11оп), 

..Ват п/гЬро албо мкрд о 36 кварт”. Локс. 1627 р. 

Квартира — помешкання; з нім. <ЗиагіІег; звідси н рос. 
квартира (помешкання), а також польське к^аіега, клуа- 
іегоігас, — але тільки в значенні помешкання для війська 
під час його постою, чи для інших осіб у поході, ман¬ 
дрівці тощо. 

Квас — кислий напиток. (В Україні особливо відомий 
хлібний квас). Слово загальнослов.: ст. сл. квась; болг, 
квьт; серб, квас; ч. куаз; п. клуаз; рос. квас. Слово пра- 
індоевр. походження; пор. албанське коз — кисле овече 
молоко; лат. сазеиз — сир. 

Мовознавці загалом не сумніваються в тому, що ко¬ 
рінь слова квас той самий, що й корінь слова кисли й. 
(Пор. квапитися — кипіти). 

Лекс. 1627, 451: Квас. 
Хл-кбь квасний. Катих. 1645 р. 49. 
У Галичині більше вживають слово „квасний" ніж йо¬ 

го синонім — „кислий". 
Квасоля — під ярішної бубнової рослини. 
Звук ф чужий у всіх слов'янських мовах. Не маємо 

його й ми, тим то позичаючи слона з цим чужим звуком, 
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народня мова звичайно перероблює його на свій лад, — 
т п+ х, хв, кв. Вимова квасоля так широко знана в Ук¬ 
раїні, що Академія Наук у Києві її постановила писати 
квасоля або ф а с о л я, як хто хоче. Тільки в новопсь 
зичених словах задержуємо ф, нлпрд фабрика, а старо- 
познчені слова звичайно пишемо по-народпьому, див. 
„Рідне Писання" § 262. Про історію ф в укр. мові див, 
І. Огієнко: Нариси з історії укр. мови, 1927 р., ст. 172-175 
(про цю пращо див, „Рт Мова" ст. 79), Слово походить 
Із гр. рЬазеїоз, ріпазбіі, н, гр. рИазопІіоп; звідси лат, 
рЬазеоІнз, нім. Равої І всі слов’янські. Срезневський, Ма¬ 
теріали 111, 1353 подає з Життя Андрія Юродивого XV 
віку: еасули і фасули. Від якого народу й коли саме по¬ 
зичили ми свою квасолю, не відомо; але кв зам. ф 
промовляють за давнину і не за німецьке джерело. 

Рос. фасоль; п. їябоіщ укр. в Галичині -— фасоля; 
укр, на Волині —■ фасоля й пасоля; на Наддніпрянщині 
— квасоля й хвасоля. 

Квестія — 1. питання; 2. проблема; з лат. ^ие51;іо (від 
^иего — я допитуюся, розсліджую). 

Слово іі.с прмГшгло до нас з латинського через поль¬ 
ське Ь\уез1іа. 

Слово „квестія" в Україні ще в XVII піці мало зовсім 
інше значення, а саме — судовий допит, муки, тортури, 
катування з ціллю видобути признання. 

„Актовий книги Полтавскаго городового уряда XVII- 
го віжа" (шш, І: Справи поточньтя 1664-1671 г.г., видав 
В. Модзалепськин, Чернігів, 1912 р>) ясно свідчать про 
давнє значення слова „квестія". Ось трохи звідти випи¬ 
сок: На квестнл на первом и втором спитку с прнлоисе- 
тієм жел'Ьза не признала ся 33, Волію имь будегь тьтхь 
чаровниц'ь и на квестгпо видат 147* Злодій горлом м'Ьєт 
бити караггь по квестищ обвінігон'ь 149. 174. Сказалисмо 
дати на квестига 89. 

Квиток — білет; з нім. СЗиіШіпі*: посвідка про за- 
илачення грошей коли за що; звідси й квит, квитан¬ 
ція, п о к в ті т у в а н н я, 

У Схїдн. Україні „квиток*’ (з німецького): в Зах. Укр. 
„білет" з польського Ьііеї, а не з фр. ЬШеї. 

Нім. Щиіиип^ (СЗиіЩ і фр. ^иіие походять з лат, 
дідіеїиз (заспокоєний): зпїдпг ссредгг. лат. цііЦаге (за* 
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спокоювати, -ся)* 3 цього лат. слова походить англ. 
(звільняти від зобов’язання). 

Кя\1 квік! хщ-кні! звукома елі думання крику свині. 
Звідси квбкати, квочка, квбкашгя, квоктати, 

З прамови* 

Кв! ттро кво — плутанина в понятті, чи в акції; непо¬ 
розуміння; з лат* яиі рго ^ио — одне замість другого. 

Квит -— роспнска, поквнтування. 

Квітень, див. календар* 

Кво! кво-кво-кво! квок! Звуконаслідування квочки* 
Звідси квбкати, квочка, квокання, квоктати. 

З прамови. 

КГБ — абревіятура російського „Комітет Государст- 
венной Бсзоплстности”, цебто органи державної безпеки 
в СССР* 

Початкова назва ЧеКа, пізніше — ГПУ, після цього 
НКВД, а вкінці (тепер) — КГБ (чит. КаГеБе). 

Див. ГПУ* 

Кедр -— рід великого, вічнозеленого дерева; стцсл, 
кедрь з гр* кегігак; звідси й лат. сесігиз. Ливан (ЬеЬапоп) 
— це країна, що за біблійних часів славилася особливо 
шсокими кедрами. 

Кедрощ бїбл. — Долина; із стцсл* Кедроігь, а це із 
ст. євр. Каска! Кігїегсщ (Єр* 31.40); ст. єнр. касіег — тем¬ 
ний, чорний, понурий. 

Лекс. 1627, 420: Кедрон поток — струмінь затм^нья. 
Келейник — особа чоловічої статі (звичайно, неодру¬ 

жена, і переважно це — юнак), що перебуває в особистій 
службі архиєреєві; із церковно-слов* келенник'ь* 

Тому що келейннк — не світська особа, то по- 
болг* його називають словом „б'Ьлец” (цебто не чорно¬ 
ризець — монах), а по-чеському „Іаік” \те кІайїегесЬ, цеб* 
то світська особа в манпстпрі — (від гр. Іаїкоз — мирянин, 
не-духовна особа)* 

Архиєрей, згідно з традицією, живе в манастирї, бо ж 
він — чернець (монах). Поблизу архиєренських келій жи¬ 
ве келеиник у своїй келії. 

Церк.-слов* келія — це маленька кімнатка в ми насти¬ 
рі, від гр, кеіііоп (множина: кеНіа) — звідси й лат* сеііа) 
— це кімнатка, комірка. 



(Польське сеіа (з лат. сеііа, — це в'язнична камера), 
Лекс. 1627. 426: Кувуклій — келійца боярска покбє. 
Там таки, 459: Сштел — кс лей ник патріаршій. 

Келих — рід посудини, з якої п'ють гашіо; чари; з гр. 
кеіух (ісслікс) —звідси дат. саііх, — кубок, чашка; з лат. 
саііх -— нїм. КеІсЬ, звідси польське кіеІісЬ, а з цього — 
укр, келих, кплішок. 

У поляків кіеІісЬ — це чаша (в церкві), а укр. 
келих-— це те саме, що в поляків рцЬаг (і сгага) -— 
з нїм. ВесНег (звідси н стцсл. пехарт), пахар^ь). 

Будете келиха тот пити. Катпх. 1645 р. 486. 
Лекс. 1627. 446: Потір — чаша, кубок, келих. 
Там таки, 418: Калижа — келих. 
Т. т„ 96: Келих — Чаша, 
Т. т., 234: Сткляиггца — склянка албо кубок, чаша, 

келих. 

Кемпа, місц. — горббк; з польського к^ра, а це з нім. 
говірк. Катре. 

Полонізм „кемпа” частий на Волині. 
Кендема, -ми — дві доземі рисочки над тими буквами, 

що означають голосні звуки; папр, Цей значок означає, 
що такий голосний звук має бути ніби „здовжений”. 

Цей знак наявний в українських стородруках ХУ-ХУЇ- 
го вв. (рідше в стародруках ХУІЬго в.). Зайшов цей зна¬ 
чок до нас від південних слов’ян* 

Слово „кепдема” походить з грецького слова кепіелаа. 
Тому що греки в середньов. часах і після п чита¬ 

ли як сі, гр. слово кепїста звучало в них як "кендема”. 

Кентавр — фантастична потвора (в грецькій міфоло¬ 
гії), що мала голову й груди людські, а решту тіла — ко¬ 
нячу; з гр. кепїаигоз. 

Кеп, арх. — дурень; з польського кіер (того ж значен¬ 
ня), кепський (з польськ. кіерзкі) — поганий (про об¬ 
ставини; напр., кепські справи). 

Звідси наше народне „кепкувати'1 (з кого), цебто на¬ 
сміхатися. Походження цього слова не відоме. Бркжнер 
(ЗЕТР) уважає це слово за слов'янське. 

Керівник — управитель, керманич, провідник; з поль¬ 
ського кіего^пік, а це походить із ст. нім. кеНгеп — 
управляти, кермувати (не слід змішувати із суч. нім. 
кеЬгеп — замітати). 
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Керч — назва одного з укр. міст над Чорним морем; 
ст. слон, назва Кгрчев-ь (що засвідчена написом на 
Тмутораканському камені ХІ-го в,)* 

По-грецькому це місто звалося Когігоз, а по-араб¬ 
ському Кгз. 

К€сар — титул римського володпря-Імператора; із 
стцсл, кесарь (я також цсспрь), л цс з гр. каїяаг (чпт. ке¬ 
сар). що походить з лат. саезаг, 

З гр+ каїзаг походить цім. Каіяег (титул німецького 
імператора). 

Із ст. сл. цссарь походять польське севагг (імператор) 
і українське (в Галичині) „цісар11. 

Перша слов’янізована версія лат. саеваг появилася 
в Болгарії — в формі болгарського слова „царь”. 

Першим слов’янським володарем, що титулувався ца¬ 
рем був монарх Болгарії Борис (852-888). 

Це болгарське слово („царь”) в ІХ-му в, увійшло 
в стцсл. мову, І в Україну воно прийшло разом з Хрис¬ 
тиянством. 

Богослужбові книги прийшли до нас з Болгарії, а 
в їхніх старо-церковно-слов’янських текстах було й бол¬ 
гарське слово „цар”. 

Див, Єв, Св, Івана 19* 19: „Іисоусь Назар^нинь Царь 
Июд'Ьиск'ь” 

У Москві тим першим великим князем, що прийняв 
цей староболгарський титул (цар) був Іван IV Грозний 
(1547-1584), 

Лгкг. М+27 р. .'ЇЛО: „Лтлксгркічт мгпблитин-1 нмл крп* 
лев псрскихр як и кесар, римських ц'іісаров". 

Там таки, 421: Кесар, лат * ігЬсар. вь'іггороток, - - от 
вьшоротй матки з живота назван есті*, або от кудерои, або 
волосов или кос, с которьши ся уродил, або же жолтьіи 
м%л очи. 

Кив! кив-кив! —- рухонаслідувашш кивання пальцем 
чи рукою. Звідси кивати, кивання, киватися, кивок, -вка, 

Лекс. 1627 р. ЗО: „Возмаваю — покивую”, „Покивань- 
єм отмовляю”, ЗО* 

Там таки, 165: Помавпю — скинакі, покивую, поки¬ 
ваю на кого, ітли очима знати даю, аби що учинид. 

Киваю ся, хвііюся. Лекс. 1627, 77, 
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Кивбт — Дарохраннльпмня; із стцсл. Кивоть, Кногь, 
а це з гр. Кйюіоз, , КіЬогіоп; лат. СіЬогіит. 

Дарохранильшщя також зветься Ковчег, — місце 
збереження Запасних Дарів для причащання недужих. 

Лекс. 1627 р., ст. 422: „Кіпоть — або Ковчегь, Киот”. 

Киги! кнгйі — звукопасл. крику чайки. Чайка ки¬ 
гиче (Укр. пісні, Макс. 12. 13). 

Ст. укр. кмчлти (кигикати) - про зсгзнцю (зо¬ 
зулю). 

Слово о п. ї. 1187 р.: Зегзицею рано ішчеть. 37. 
Кидь-кмдь-кпдь! — рухонаслідувашія кидання. Звід¬ 

си кидати, кидання. 
З прамови. 

Кизіль, кизил — червоні ягоди, добре відомі на пів¬ 
дні, з тюрк, „кизил” ’— червоний'*. Дм. 537. 

Кнзяк — коров’ячий помет, спресований в форми 
цеглин і висушений — для опалу; з татар, тизак. 

Київ, Києва — столиця України. 
Як свідчить „Повість временних літ” (1112), назва 

„Київ” постала від імені найдавнішого володаря цього 
міста, що звався Кий. 

Тут жило плем'я полятти, на чолі їх стояли три 
брати: Кий, Щек і Хорпв, свою столицю вони назвали 
на честь старілого брата -— „Київ". Кий жив на Староки- 
ївськпі горі, Щек — на горі ЩекавицІ, а Хорив на горі 
Хоревиці чи КиселІвці, 

Похідні слова: Київщина, київський, киянин, киянка. 
Стпроукр. назва жителів Києва — к ьт я н е. 
Старогрецька назва Києва КїаЬоп. КІаЬа (згадує цю 

назву Костянтин Пагрягюродппй - - Імператор Візантії, 
012*959, у творі п. з. „Про звичай, або церемонії Візантій¬ 
ського двору”). 

Середньовічно-латинська назва Києва була Сиіе^а. 
Цю латинську назву Києва згадував в XI віці німецький 
літописець Тітмар Мсрзебурзькпй у своїй „Хроніці” 
(ТЬіеІгпаг уоп МегзеЬиг^, СЬгопісоп). Від старої назви 
жителів Києва — „кияне” — походить староісляндська 
назва Києва — „Каеті§агсІг\ цебто Город Киян. 

Про походження назви „Київ” писав відомий росій¬ 
ський мовознавець А. Соболевський, і він, згідно з Літо¬ 
писом Нестора („Повість временних літ”, 1112 р.) каже, 
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що назва „Київ” походить від імені власного „Кийт\ (Див* 
„Русскій Филологическіії В'Ьстник'ь (Варшава), т* 64, стор* 
180 і д*)* 

Усе ж таки треба поставити питання* чи це свідчен¬ 
ня про заснування Києва, що його подає „Повість времен- 
етих літ", бува не основане на старій народній етимології 
назви „Київ”, — що, мовляв, походить від імені „Кий”. 

Київські відьми ■— найкращі, все знають, відомі всій 
Україні, Це й стало лапкою: „Ти, відьмо київська!” 

Біля Києва була й „Лиса гора”, згідно з народнім по¬ 
вір’ям, відьми заїжджалися туди „на шабаш". Кожна їхала 
„на помелі”, чи „на мітлі”, — як звичайно в повір’ях про 
відьму. 

Кйкати — гукати на волів або коней; сгароукр. кьт- 
кати, кь\чу* *_ 

Слово походить із звуконаслідування пташок. 
Слово о п. І. 1187 р*: Р’І’рТко рятаєв'Ь кикахуть. 

Килим, килим ■ диван; звичайно виводять з тюрк- 
ського кііїт. Гіор. також ст* єяр* ксіаїпі - - запона, ки¬ 
лим* (Вих. 27* 9, 12). 

Пилина -- жін. ім'я; із стцел* Акулина, що походить 
з лат. А^иШпа (орлина)* Лат. а^иі1а — орел, від асег — 
гострий* 

Стцсл* Акули на в укр. народній мові віддзеркалене 
в таких видозмінах: Килйна, Я килима, Кулйпа. 

Кимвал, арх. ■ цимбали; муз. інструмент у формі 
мідяних тарілок; із стцсл. кнмшілш що походить з гр* 
кутЬаІоп (металічна посудина, чаша); звідси й лат. суш- 
Ьаіиш. 

Ст. укр. кнмваль, кимбалт?. 
„Цимбали” (множина) у нас із польського сутЬаїу 

(однина сутЬаї), що походить з лат. сутЬаІит* 
Лекс. 3627. 423: Кимвал — цимбал для гранья* 

Кинджал — коротка „холодна зброя”; дослідники 
більшістю схильні думати, що цс слово походить з тюрк* 
сЬапяг* Дмітрієв виводить це з кумицького купсШ* Дм. 
537* 

В укр* народній мові одною з його версій є „чингал”* 

Кнндяк, арх, -— рід матерії* 
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Походження цього слова неясне* Є її тюркське слово 
кіпіи^а, капхи^а, але воно означає не матерію, а ремінь 
для прив’язування вантажу до коня. 

Стара укр. форма цього слова — „кандак”, що зго¬ 
дом перемінилося в „киндяк’1. 

У думі про Самїнла Кішку: — турецька „галера зла- 
тосшііми кнндякамн побивана”. 

Киновар» див. кіновар. 

Кішовія, лрх* — манастир; із стцсл* киновиє, з гр. 
коіпоЬіоп (гуртожиток). 

Лор. ст* укр* кепоппарх'ь (з гр* кіпоЬіагсЬез) —* на¬ 
стоятель манастиря. 

Лекс. 1627. 421: Кішовїон -— общежитїе, зри община* 
Там таки, 291: Община, кіновія, монастир: посполи- 

тоє мкспс, где с посполитого добра жниут. 

Кипарис — рід вічнозеленого шпилькового дерева 
в теплих краях; ст* укр. кипармсь; з гр. курагівзоз* 

Лекс. 1627. 423: Кипарис — цмприсовоє дерево* 
Кттр - - назва третього серед найбільших островів 

Середземного моря. Назва від гр* кургоз — мідь (звідси 
її лат* сургіит — мідь). Удавнину гам було дуже багато 
родовищ міді* 

Заселений греками Кипр 1571 р* завоювали турки, 
Кипр {знаходиться в 60 милях від берегів Сирії) те¬ 

пер становить собою Кіпрську Республіку, столичне місто 
якої — Нїкосія. 

Населення її: 400 тисяч греків І 100 тисяч турків* 
Нікосія — це також престольне місто ПервоІєрарха 

Кішрської Православної Церкви, яку оснував Ап, Павло. 
Як І в Елладській Православній Церкві, так у цій Церкві 
є обласні (єпархінльпї) митрополити, але їхній Пер- 
воієрарх традиційно титулується Архиєпнекопом (не Мит* 
рополитом)* 

Первоієрарх кожної автокефальної Православної Цер¬ 
кви автоматично є Б л а ж е н н і ш и м, — а це значить, 
що він не може хотіти, чи не хотіти, щоб так його титу¬ 
лували* 

Звичайно, що Блажен пішим є н Архиєтт-Пер- 
поіерпрх Кигірської Православної Церкви. 

Лекс, 1627* 423: Кипр —■ хорошая, пякиая, або пяк- 
ность, ел* вмепам в^тьи дуба, созрїлиіє, камфора. 
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Кнприян — - чол. їм.; стцсл. КипрІань, з гр. Кургіапоз 
— цвітучий, від кургіа (кургіз) —- цвіт. 

Лекс. И327. 423: Килріан — іілод зр'Ьл. 
Кир, цсрк. — Владика; ст. укр, Кирь, з гр. Кугіов 

(пан), що в нас відносилося тільки до Архиєрея. Кирь — 
це стцсл. Владика, 

Лекс. 1627. 423: Кир — пан або господин, Кира — 
панн. 

Кир — це маючий владу, пан, укр. арх, господин, 
владика. Слово „кир*' (часом кюр) це титул грецьких ви¬ 
соких осіб, а пізніше — Архиєреїв. Це саме перейшло й 
на Русь, — слово „кир” було титулом перше князів, а по¬ 
тім і Єпископів. Архиєреї спочатку мали титул Кир або 
Г осподин, але пізніше його заступив титул Преосвя¬ 
щенний. У греко-католиків титул „кир1' для Архиєреїв 
иозостався й досьогодні. - ■ 

В Іилт. Літописі слово кир, як титул князя, ужи¬ 
вається 4 рази. Напр. 1200 р.; Примха в манастирь великій 
князь Рюрикь кюр (кир) Василій (ст. 479, вид. 1871 р,), 
Прибкже ис Царегорода братань царевь кюрь Андро- 
никь (359, 1165 р.). 

Лексикон 1627 р. ст. 423: „Кирь — пань, або госпо- 
дин, кира — пани”. 

Кира — це слово грецького походження (гр, купа) 
було в нас синонімом ст. сл. і ст. укр. госложа (від 
слова „господнії”), 

Кир! акир! ’—- вигук на курку. Кйркати - - крик 
сполошеної курки. Місцеві: А киш! або кур! кур-кур-кур! 
Звідси куркати, курка. 

З прамови, 

Кирнл, Кирило — чол, ім'я; із стцсл. Кирилль, з гр. 
КугіИоз — панич. Пор. кугіоз — пан; кугіа — пані, ку- 
гШа — панна. 

Лекс, 1627 р., 423: Кирилль - - почтень или мал гос¬ 
подинь”. 

Ще старшою формою нашої вимови гр. Кугіїїоз було 
Чурило, 

Народні форми: Кирило, Кирик. 

Кирила — жін. ім’я; стцсл. Кирплла, з гр. КугШа — 
панна. (Пор. кугіоз — лан, купа — пані). 
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Кирилиця — назва тієї старослов'янської азбуки, яку 
в кінці ІХ-го в. склав учень Кирила Гі МефодІя Св. Кли- 
мснт (|914 р*). 

Назва ця постала тому, що авторство кирилиці при¬ 
писано (помилково) Св* Кирилові* 

Кирилиця створена тт зразок грецького уставного 
(рівного, регулярного) письма. 

Св* Кирил (філософ) — у мирі Костянтин, 927-969 рр* 
— створив не кирилицю, а ще старшу за неї слов’янську 
азбуку — глаголицю, що була подібна до скоропис¬ 
ного (стенографічного) письма. 

КітрГшея, арх* — розналшш, руїни* 
Слово походить від назви грецького м. Кугепе 

в Африці (на ціп територій де тепер Лібія), що на по* 
чатку У-го в* по Н* Хр. було зруйноване римлянами, ко¬ 
ли євреї там збунтувалися проти римської влади. 

Лекс* 1627* 23: Кирнпея — Стйна або зймность. 

Кнрияк — йол. Ім'я; Із стцсл. Кнріак-ь, з гр. Кугіакоз 
— Господній (від Кугіоз — Господь). 

Лекс* 1627* 423: Кирак — господскій, господарец* 

КмргякІя — жін. ім'я; Із стцсл. Киріакіа, з гр. Кугіакіа 
— Господня* 

Див* К и р і я к, 
Лекс. 1627* 423: Киріакіа — господняя* 
Кирїопасха — Плсхя Господня; стцсл. Киріопасха, 

з гр* Кугіорл5с1іл: Кугіоз (Господь) ■{- РазсЬа -— Вслик- 
день (стцсл* ппсха, паска). 

Гр. РазсЬа, Разка — із ст, євр. резасЬ (в укр* народ, 
вимові „пейсах")* 

Лекс. 1627* 426: Господня П;їсха албо поважная я 
нреппбориая Пйсха. 

Кирк! —- звуконасл. крику курки. Киркати, кирнути, 
киркання. 

Киса — капшук, гаманець; з тюрк, каза чи татар, кіза 
— гаманець; загально виводить це з перськ. кіз (того ж 
значення). Укр. здрібніле „кисет"; рос* киса, кисет; поль¬ 
ське кіеза (гаманець). Дм. 533. 

Кит — найбільший морський звір з родини мамма* 
лів, цебто ссавців, Стцсл. кигь, з гр, кеіоз; рос. кит; болг. 
кит; серб* кит; ч. куі( уеігука; п* ^іеІогуЬ; лат. Ьаіаепа, 
сєіиз. 
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Лексикон 1627 р., ст. 422: „Кигь — риба, веліорьїбь”. 
Книга Буття 1.21: Створи Богь китьі великьія, 
У Книзі Пророка Нони 2, 1 читаємо: „І призначив 

Господь велику рибу, щоб вона проковтнула Нону, 1 був 
Йона в середині цієї риби три дні та три ночі1'. 

Значно пізніше, — вже за нових часів, ця „велика 
риба'’ була неправильно названа „китом1'. Це була, мож¬ 
ливо, акула, що водиться в Середземному морі. Див. 
Скляр. V. 199. 

Китай — назва найбільшої країни в Азії. 
Слово „Китай” постало від тюркського „Кетай” — 

власна назва того тунгузького народу, що на початку 
Х-го ст. підбив північний Китай і заклав свою династію 
„кита ні в” (907-1125 по Н. Хр.); монгольська назва — 
кііаі; у Марка Поло — СаіЬау і так само арабське КЬа- 
іаі — північний Китай. Матерію, що привозили з Китаю, 
у нас названо китайкою, ЗахідпьоевропсйськІ назви: 
нім, СІшіа, франц. СІїіпе і т. їй. постали раніше, чи не від 
назви династії Т$іп (III ст, до Хр.); цю назву до Евроші 
занесли араби й перси. Самі китайці не звуть себе анї 
китайцями, ані хінцями, але: чжун-гожень („люди Сере¬ 
динної держави”) або хань-жень („ханські люди”); так 
салю й держава має різні назви, але не наші, 

Кнто в рас — ім’я потвори в розповідях про біблійно¬ 
го Соломона. У старім укр, письменстві назва ця засвід¬ 
чена вже з ХІ\Лго віку. 

Дослідники думають, що це слово походить від гр, 
кепіаигой (кентавр). 

Лскс, 15%. 216: Онокентявр — зяфр нііякийсь: от 
галони як члгшіж, і\ ит мог як песл. По слоікчіску кптом- 
рас, 

Кіїфа, див. К і ф а і С в. Петро, 
Лекс, 1627: Кнфа, сир,, Петр ел„ камень, матафорич- 

но твердость. Так бмл названий Спмоп. 
Киць-киць-кйць! — принада кота. Звідси в дитячій 

мові киця. 
Киш! а кипі! Киш-киш!— вигук на птицю. Звідси киш¬ 

кати. 
З прамови. 

Кишеня —- пришита до одежі, або вшита в одежу 
схованка на малі підручні речі. 
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У питанні щодо походження цього слона немає од- 
нозгідності поглядів. Одні виводять його з тюрк* кіза, інші 
— із слова „кишка*1. 

До речі» в новоєвр, мові кишеня — цс кіз (так само» 
як і по-арабському). 

Лекс, 1627. 305: Чпага — кишеня. 

Кшйнанкя, арх* — звуконаслідування вужа, 
Лекс. 1627. 454: Сірих -— кшикяньє ужов. 

Кнщміпп — сушений виноград, Ізюм; з тат. кишмик. 
Кібернетика — галузь технології» що займається елек¬ 

тронними калькуляторами, або» як це їх популярно нази¬ 
вають» „мислячими машинами”. 

Електронний калькулятор гго-англ. називається сот- 
риіег — від лат. сот (разом) і риїаге (думати). 

Слово кібернетика поход, з гр, ІесЬпе куЬег- 
пеііке — техніка кермування, від куЬегпеіп — кермувати, 
контролювати. 

Специфічно, греки вживали окреслення іесНпе куЬег- 
піке для означення науки про зв’язок, управління й кон¬ 
тролю в машинах та в живих організмах. 

Ківот, див. К й в о т. 
Лекс. 1627. 422: Кіибт або Ковчег» Кибт. 
Кізь! кізь-кізь! — принада на кіз. Дитяче кізя (ко¬ 

за). 
Кімвал, див, кимвал. 
Лекс. 1627. 422: Кімвал — звеш. 
Кімната —- чотиристінне житлове приміщення; з поль¬ 

ського котпаїа, а це з середи, нїм. кєтнаїе, що походить 
з лат. сішіїпаїа — тепле помешкання з грубкою (лат. са- 
гнітів). 

З Польщі — через Україну — це слово проникло 
в російську мову: комнлта. 

У мовах південних слов’ян цього слона немає. У чесь¬ 
кій мові: коттзаіа, буєіпісє (пор. укр. світлиця). У поль¬ 
ській мові: роксщ а „котпаїа1 і „ігЬа11 — це вже архаїзми. 

Лекс. 1627. 97: Кл*Ьть — комора, кувната. 
Кїнамон, див* цинамон. 
Кіндрат — чол. ім’я; Із стцсл. Кон'ьдрат'ь, Кодті- 

рать; цел, Конлратій; з гр, Кбсігаїоз — згідливий. 
Грецьке косігаіоз — це стягнена форма гр, кс^агїга£оз, 

що походить з лат. диасЗгаіиз, а це — з яиасігиз — від 
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диасіго — роблю чотирокутним, належно поєдную, узгід- 
нюю. 

Лекс, 1627 р, 424: „Кодрагь — лат. дклатель, або 
м'Ьдннца", 

Кінець — остання точка чого; точка чн лінія обме¬ 
ження довжини чого; із ст. сл. коньць (пізніше ст. сл. ко- 
нець); болг. конец, краї, серб, конас; ч, копес; п. копіес. 
кгез; лат. Бпіз; гр, іеіоз; нім. Епсіе; англ, епсі. 

Слова кінець і початок мають спільний ко¬ 
рінь (кон-ець, по-ча-ток, при тому ч з к, а а з носового 
„юса малого”, єн), а тому в народній мові частенько сло¬ 
ва кінець — початок уживають одне замість одно¬ 
го. Напр.т на Київшинї в школах діти питають учителя: 
Чи читати з кінця (цебто з початку). Учитель, що не ро¬ 
зуміє в чім тут справа, сердиться: Як же то можна читати 
з кінця? На Волині члени хору питають диригента: 
Чи співати з кі п ця? „Так, з кінця”, відповідає той, і всі 
починають співати з початку. Один селянин Луцького 
повіту писав до нас: „Прошу вислати „Рідну Мову” від 
кінця всі числа”. У. Самчук; „Волинь”: Сюди й туди 
не видно кінця III. 1208, Цегельська (Гануська): Почав 
говорити з кінця, 77. Правда, початок і кінець — 
то речі умовні* залежать від нашого погляду на них — 
звідки лишімося. 

Таке значення кінця, як початку, знаходимо 
вже в наших пам'ятках з ХІ-го віку. Так, у Збірнику 1073 
р. л. 263 читаємо: А коиьць вьс'Ьмт» книгами: оже ти 
не любо, то того и дроугоу не твори. Наука Володимира 
Мономаха: Се же вьі копець всему: страхи божий 
им'кйте вьіше всего. В обох цих прикладах „копець” це 
— початок, В однім акті з 1578 р. знаходимо такий „кі¬ 
нець” замість початку: Староста Вишневенький просить 
собі в короля „пустиню, названую ріку Сулу, ріку Удай 
ї ріку Солонину з річками і озерами* почавши з конца: 
горою Сульї ажт> вниз до устя Дніпра” (М. Гру шевський, 
Історія, УТ, 285). 

Усе це маємо також і в мові ст. єврейській. Так, 
у Біблії знаходимо: А народ перепроваджував його до 
міст від кінця границі й аж до кінця її (7 М, 47, 21), 
А середній засув буде засувати від кінця до кінця 
^тіп ЬаккасеЬ оі ЬаккасоЬІ. 2 М, 26. 28, Під кінця Нс- 

218 



ба (5 М. 4, 32). Від кінця землі й аж до кінця землі 
5 М. 13* 8, 28* 64, Біблія вказує на глибоку давність цьо¬ 
го виразу* 

Пор. край, скраю; також фраза „Від краю до 
к р а ю”* 

Кінець. — „Покласти кінця” чому — закінчити. 
„Початок кінця11 з фр, соттепсетепї сіє £іп. Такий 

початок віщує й кінець* 
„Гіпііа Іа соттесііа" іт* — „Комедія закінчена". По ви¬ 

ставі директор оголошував: „Вистава закінчена". Перенос¬ 
но: справа закінчена* 

„В кінці кіпців" ■ нарешті. 
Кіновар — червона фарба, червонило; із ст, сл, ки- 

ноипрь, а це з гр. кїппаЬагі* кіп^аЬагІ; звідси Гі лат. сіп- 
паЬагіз* 

У давніх рукописах заголовні букші, а часом і цілі 
рядки написані кіпопаром (червпнплом), Його вживали 

також для прикрашення рукописів. 
Усе це також можна побачити і в деяких старо¬ 

друках. 

Кіновар робили з сірчаної ртуті. 
Кіновїя — спільножнтство, спільножнтие життя мона¬ 

хів, у яких все спільне. Від гр. коіпоз — спільний і Ьіоз 
(уіоз) — життя* 

Кінцівка — маленький малюнок на кіпці статті чи 
книжки, гарно намальований, — в рукописах чи старо¬ 
друках* 

Кінь — велика чотиринога домашня тварина, що слу¬ 
жить засобом транспортації; ст. сл. конь; болг* кон; серб* 
конь; ч. кип; п. когі; рос. конь, лбшадь. 

Дискусії над питанням, чи знаємо такі слова в Інших 
мовах індоспроп. сім'ї, в яких віддзеркалений корінь сло¬ 
ва кінь, тривають далі. 

Грецький відповідник слова кінь — Ьірроз, еаЬаІІез; 
лат* є^ии5, саЬаІІиз; нім. РГепі; англ, Ьогне, фр. сНеVа1* 

Розрізнення родів коней за їхньою функцією маємо 
в Лекс. 1596 р., 28: 

Скупимй конь пзіімн конь* верхом - ■ нерхопшЛп, 
колсспічпьін конь, возтшк, позовній* 

Староукр. комонь (кінь) засвідчене в Слові о пол¬ 
ку Іг.: „Комети ржуть за Сулою". 
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Слово котогї відоме і в старій чеській літературі. 
У польській мові: (копісгула) кошопіса; кошоппік (верш¬ 
ник), У ст. укр. літературі — (вояки) „комонні” (кінно* 
та). 

А це значить, що комонь — це загальнослов. сло¬ 
во, корінь якого — праслов’янський. 

Похідні слова: коновод, конов’язь, коновал, коно¬ 
крад, конюх, конюшня, конячий, кінський, конина, коняч¬ 
ка і т. ін. 

З власних назв, що походять від слова кінь найбільш 
відома назва Конотоп, цебто місцевість, де топляться 
коні. 

У фольклорі: „Нехай кінь думає, — в нього голова 
велика”. ,,Не іржи, як кінь!” „Коня кують, а жаба ногу 
наставляє”. 

Кіоск — маленька крамничка продажу часописів і 
книжок. 

Кіоскар — продавець у кіоску. 
Слово прийшло до нас із польського кіозк, а в поль¬ 

ську мову воно попало або з фр, кіоздие, або з нїм. 
Кіонк. Загально вважають, що цс слово походить з ту¬ 
рецького ковк — павільйон, або вілла, шато. 

Кіса, див. кисі 
Кість — тверда субстанція, з якої утворений скелет 

живої істоти, 
Ст. сл. (і ст. укр,) кость; болг. і серб, кост; рос. кость, 

ч. коді’; п. ко5с. 
Слово о п. І. 1187 р.: ПосЬянн костьми рускихт» спі¬ 

нові-. 
Там таки: Кость ми бьтла посіяна. 
Над походженням ст. сл. слова кості» дискусії три¬ 

вають далі. 
В основному вони поляризуються нп двох гіпотезах: 

1, одні твердять, що праіндоевр. корінь цього слова був 
*коз£-, і тут вони беруть до уваги лат. созїа (ребро); 
2. інші ж кажуть, що праіндоевр. корінь був *о$і (пор. 
гр. озіеоп — кість і лат. озііз — кість), а перемінився він 
у *к-озі- тільки у слов”яи — па праслов’янському грунті. 

Похідні слова: кістка, кісточка, кістяний, костистий, 
костеніти, костоправ, кістяк, костуха, косташ (подібно як 
„бїлаш”), костомаха (діялект. на Волині). У фольклорі: 
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„Злості повтії кості”* „Шукати кістки в молоці" (цебто 
шукати причини, щоб чіплятися до кого)* „Кість незго¬ 
ди” (цебто „жеруться”, немов собаки за кістку), 

„Кістка” — людина благородного (з польського: 
„шляхетного”) походження. 

„Кістки промивати" — розпускати сплетні* 

Кіт — чотириножне домашнє звірятко, яке корисне 
тим, що воно виловлює миші* 

Ст* сл. кот'ька, кошка; болг. й серб* кот; чеське й 
польське кої; рос* кот* 

Пор. народне лат* саііиз (дикий кіт); середи, грецьке 
(почавши \П-го в* по Н* Хр*) каїїа; нижи, нім. каіі, ре¬ 
конструкція готського *каі£5* 

Незважаючи на факт порівнювання всіх цих слів од¬ 
ного з одним, між дослідниками існує розбіжність погля¬ 
дів у справі проблеми походження праслов. слова *ко{*ь* 

Лскс* 1627* 457: Спирідьі або котницн* 
Там таки, 445: Кот морскій. 
Похідні слова: котик, котя, котятко, котенятко, ко* 

тюга, котище* 
Пор* також „обкотитися” — привести (цебто поро¬ 

дити) котенята. 
Переносно також кажуть: „Вівця обкотилася”* 
Укр. „кішка” -— Із ст* слов. (і ст. укр.) котка; 

звідси: кошеня —- малятко кішки. 
Слово кішка вживають тільки па Наддніпрянщині; 

в Галичині кажуть „кітка”; на Волині переважає слово 
„кицька" — від праслов* кликання кота: киць-киць- 
киць (йор. кіть-кіть-кіть)* 

У фольклорі: „Дав, як кіт наплакав” (цебто дав дуже 
мало). „Не купують кота в мішку" (цебто не купують 
того, чого не бачать). „Кіт умивається, — гості будуть”. 
„Кіт за пліт" (це не входить у рахубу)* 

„Не дроби, як для кота"* (Це значить, що не годйть- 
ся шматок м’яса на тарілці відразу все порізати на дрібні 
шматки)* 

„Сивий — щасливий”* (Коли чорний кіт перебіжить 
дорогу, це віщує нещастя, а коли сивий, то буде щастя). 

„Кицька здохла!” — саркастичний вираз для окрес¬ 
лення „великої трагедії" з малої (або й жодної) причини* 
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Кіфа — Петро; із стцсл. Петрь* Це ім’я походить 
з арамейського слова каіЛа або ке£а, що по-грецькому оз¬ 
начає реїга —■ скеля, камінь* Христос цтім арамейським 
терміном метафорично назвав Апостола Симона. 

„На нього (на Ал. Симопа) споглянувши, промовив 
Ісус: „Ти, Симоп, сші Йонші, будеш звавші ти Кіфа, ідо 
означає: скеля. (Єв. Св. їв* І. 42). 

Тому ідо Книги Нового Заповіту в оригіналі напи¬ 
сані ло-грецькому, то й арамейське слово „кіфа” там 
вияснене грецьким його відповідником: реіга {скеля, ка¬ 
мінь). 

В Євангелії Св* Івана 1* 42 — „промовив Ісус: „Ти, 
Симон, син йонин, будеш званий ти Кіфа, що означає 
Реіга”. 

І саме цим грецьким словом („реіга”), що в Євангелії 
є перекладом арамейського каііа, або кеїа, і названо Ап. 
Снмона: Петра, що його стцсл. версія — „Гістрь”; звід* 
си укр. Петро* 

Хрнстос назвав Ац. Симона іменем „Кіфа” (гр. „Реї* 
га11) метафорично — з уваги на те, що віра в нього була 
така сильна, як скеля (камінь). 

Арамейське каііа, або ке£а означає те саме, що ста- 
роєвр. веіа (скеля)* Камінь це ст. єпр. єуєїі* 

Кіш — велика корзина. 

1. Кіш у млині — цс тепер скриня з дощок, в яку 
насипають зерно для помолу, а назва його з того, що ко¬ 
лись такі скрині л млішлх булл виплетені з лози, як кор¬ 
зини. 

2. Кіш — велика корзина для ношення хліба і т* ін. 
К і пі ш* мірзина, іщї жшлетгп;і з лози, а короб, 

або козуб — корзина виплетена з лика* 
Здрібніла форма — кошик. (Але кошиками те* 

пер уже називають усі роди корзинок, — не тільки ті, 
ЩО виплетені З лози)* 

Ст. сл. к о ш ь; болг. к о ш млиновий І кош — вели¬ 
ка корзина; серб, кош — верша для ловлення риби; 
чеське кой і польське ко$2 — корзішд. 

Якщо ст* слов. ко ш ь є словом праслов'янського по* 
ходження (а тим воно, здається, таки є), то звук ш в ньо¬ 
му не міг постати ні з чого іншого, як тільки з прасл* 

(цебто * 5І): * козїо- (цебто *козіо-)* Але відповідь 
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на питання, чи нам відомі такі слова в інших індоєвропей¬ 
ських мовах, що б віддзеркалювали прасл. * козіо-, ще 
далі є предметом дискусій. 

КІш —- козацький табір або обоз; із тюркського ко§ 
— табір. Слово це вже було записане п І Софійському Лі¬ 
тописі під Н71 роком, і' К Срезневського, І. 130, воно 
записане як слово, що було вже засвідчене 1493 р. 

Похідне слово — кошовий, цебто отаман усього 
коша. 

Козацький вислів „стати кошем” — значить розташу¬ 
ватися військовим лате ром. 

З України слова пкіш”г „кошовий*’ поширилися й на 
Польщу, Білорусь і Росію. 

Клан дій — чол. Ім'я; із ст цс л. Клаудій, з лат. Сіаи- 
(ііиз — незабсзпсчсний; той, що в непевному положенні; 
від лат. сіаигїеге — чинити перешкоди, ставити кого, або 
що в непевне положення. 

Лекс, 1627. 423: Клавдій, сл. — голос фрактованьїй 
або плачлйвьій, 

КлапдІя — жін. Ім’я; з цсл. Клаудіа; див. Клавдій. 
Лекс. 1627. 423: Клавдіа — хромая, лат. жена. 

Кланятися — схилятися перед ким у пошані; Ітератив 
дієслова клонитися (схилятися), що означає процес 
усякого схиляння. 

Слово о п. І. 1187 р,: Древо с тугою к земля прекло- 
пилось. 

Основна форма: клонити; ст. сл. клонити — кіо- 
пііі кІапіаГі с£, ргекІопШ 

Похідні слона: поклін, поклоніння, прнкломешія, по¬ 
клонник („обпжатслі/1 кого). 

У церковній термінології: Хрсстопоклїнпа Неділя (Не¬ 
діля третя Великого Посту); Поклони (в середу 4-ої Не- 
ділі Великого Посту); колінопреклонення; церковно-на¬ 
родне: „бити поклони” (доземно кланятися). 

Кляп! клепі кліп! — звуконаслідування удару. Звід¬ 
си: кллпатм; клепати (молотком залізо); клепка. 

Клас, клас, кляса — порядкове місце групи людей 
або предметів у системі поділу їх на категорії. Звідси: 
перша, друга І т.д. кляса дітей та молоді в школі, а пе¬ 
реносно й шкільну кімнату називають „клясою”; вища, 
середня ії нижча к л я с и людей у суспільстві; орден (від- 
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значення) першої, чи другої і т.д. кляси; частини мо¬ 
ви — це кляси (категорії) слів. 

Класифікувати — це ділити що за даним принципом, 
тобто систематизувати. 

Гр* кіевів; лат. сіааніз; англ. сіазз; рос. клас; пол* кіаза* 
На Наддніпрянщині „клас" під впливом рос* „клас", а в 
Галичині „кляса" — під впливом польського кіаза* 

Класти — ложити кого або що па чому* Ст, сл. слово 
клясти збереглося (в місцевих його різних вимовах) 
у всіх слов'янських народів. 

Форма (я) кладу свідчить, що ст* сл* класти по¬ 
ходить від лрасл* * кІасНі* 

Праслов. форма його (фк1агї-) дуже рясна в укр* мо¬ 
ві* Кладь (те, що накладене иа віз, щоб везти), склад, на¬ 
клад, заклад, закладщина, приклад, кладка, складний, 
(арх.) кладбище — цвинтар, (арх.) доклад — доповідь, 
вклад (чого в що), виклад і т. ін* 

Слово о п* І. 1187 р.: ВЬщіа л[ 'ьстьі на живая струни 
вгекладаше* 

Перфектпв дієслова класти : покласти, а звід¬ 
си ітератив: покладати. Від нього похідне слово по¬ 
клад — те, що кладене. Гроші ,,в покладі" ■— значить: 
гроші в щадннчому збереженні. Поклад — цс яйце, що 
навмисне положене в гніздо, цебто кубло („сідало”) кур¬ 
ки, щоб спонукати її нестися там. 

Слово покладати вдавиину вживали в нас замість 
слів фундуватн (що), закладати (іцо) -— як це в ви¬ 
падку закладщинн будинка* 

Пор* Лекс. 1627. 463: Сим - покллдптчіії, поставля¬ 
ючій, положений. 

Напис па Хресті 1161 р*: Покладаєть Офросішья 
Чьістьньїи Крсгь. 

Клац! — звуконаслідування клацанню зубами чи паль¬ 
цями* 

З прамови* 
Клевета, арх. — поговір, наклеп, очорнення; з ст* сл. 

клевета, клеветати; болг., серб* і рос* клевета; ч. кк^еіа; 
польське оЬтотоа, роі^агг. 

Справа слов’янської етимології цього слова далі за¬ 
лишається в дискусійному стані* 

Клеймо, див* лоб. 
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Клейноти — символи державної влади. Напр., булава 
й бунчук були в пас клейпотами влади гетьмана. 

Той факт, що в Україні (І на всьому слов'янському 
сході Европн) слова клейноти (і клейноди) не 
було доти* поки Україна не опинилася в державних ме¬ 
жах історичної ІІольщї (в XVI а.), і той факт, ідо це 
слово записали в нас не раніше, як у першій половині 
ХУП-го в., свідчить, що воно прийшло до нас із поль¬ 
ського кі^'пої; бо ж у польській мові воно вже було за¬ 
писане в XV-му в. 

Поляки їі чехи запозичили собі це слово з Заходу, 
де вже в середи, віках було пім. слово Кіеіпосі (дорого¬ 
цінність) і латинський середньовічним новотвір сіепосііит 
(того самого значення). Ще в ХІ'-Х\Л вв. чехи іі поляки 
писали кієпої, кіепогї (з лат. сіепосііит), а вже пізніше 
почали писати „кіе^поі” —- під впливом мім. КІеІпосГ 

Лекс. 1627 р. 48: „Гривна — клей нот, ланцух”. 
Там таки: „На старожитньїй клейнот” 

Клейстер, клшістер — клей; з нім. КІеїзіег. 

Клекіт — звуконаслідування боцгона, лелеки, орла їі 
кипіння рідини: клек-клек-клек. Звідси: клекотіти, клеко¬ 
тати; від цього — „клекіт”, 

Праслово, 
Слово о п. І. 1187 р.: Орльї клектом на кости звкри 

зовут. 

Клеопа — чол. ім'я; із стцсл. Клеопа, з гр. Кіеораз, 
Кіеора, це із ст, євр. ка1І£а *— обмін, переміна. 

П. Нерштда помилково виводить це від гр. кіеоз — 
слава, хмпла. 

Див. Лекс. Ш27. 424: Клеопам ел., — хвала вшелякая 
або всякого способу хвала. 

Клеопятрл — жіп. ім’я; ст. сл. Клеопатрл. Цим іменем 
власним називалося досить багато цариць і царівен єги¬ 
петської династії Птолемсїп. Ллє найбільше з них просла¬ 
вилася цариця Клсопатра VII (чи VI ?), 69-30 рр. перед 
Н. Хр. Вона була любкою Юлія Цезаря, а потім любкою 
Марка Аптонія - - римського вождя й члена уряду — 
тріумвірату. 

Значення цього ймення П. Берннда пояснює так: „Кле- 
опатра — елч слава отчизньї або отца”. (Лекс< 1627 р., 
423). 
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Це значить, що, на думку Бериндм, це ім’я походить 
із зложсння двох грецьких слів: сіеоз (слава) + раїег 
(батько). Звичайно, це пояснення помилкове, бо ж ім'я 
цієї цариці було не грецьке, а єгипетське. 

Клепати — звуконаслідування удару: клеп-клеп-клеп. 
Звідси: клепка, клепало, 

„Брязкалце - - то є што брпзчнт, яко клепало11, Лскс. 
1627 р. 16. 

У Галичині замість „він клепає” кажуть він „клепле”, 
Пор. Івана Франка: 

„А у кузні коваль клепле, 
А в коваля серце тепле”. 

Клечати — прикрашувати що зеленню. Походить від 
забутого в нас слова к л е ч ь, іцо означає стебло росли- 
ни: льону, коноплі, хмелю і т. іи. Слово це (І саме в цьому 
значенні) збереглося в російських діилектах околиць Вят- 
ки Й Устюга. (Філій, 46). 

У нас слід цього забутого слова зберігся в формі 
дієслова клечати. 

Клечальня Неділя —- це неділя Св, Тронці; по- 
народньому: Зелені Свята. 

Тільки завдяки звичаєві клечання (умаюваиня), 
що пов'язаний з релігією, збереглося в нас це старе сло¬ 
во— „клечати”. 

Клик, арх. — крик. Ст. укр. іменник кли к, що озна¬ 
чав крик, уже не вживається в укр. мові. Але він засвід¬ 
чений у Слові о п. І. 1187 р.: 

„Кликом н.тькьі н об Ьж дають". 
„Кликом поля прегородиша” 

„Под кликомь поганьїХ'ь”. 
Суч. укр. заклик, виклик, поклик — це ново¬ 

твори з дієслів: закликати, покликати, викликати. „Оклик” 
— це калька з польського окгхук. 

Кликати — призивати кого куди. 
Слово о п. І.: Кликну, стукну, 40. 

Там таки: За нимі* кликну. 20. 
Кликати, кликнути. —- Див Слово о гг. Г. П87 

р.: Кличет врьху дренп. 
Там таки: Призови, приклич. 
Т. т.: Доніз ти, княже кличеть и зоветь князя на по¬ 

буду. 
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Староукр. слово к л й к а т и своє старе значення (кри¬ 
чати) змінило на називати І призивати кого до себе. 

У народній мові „Як тебе кличуть?” означає: Як 
тебе звуть? 

А староукр. „призивати” (кого чи що до себе) тепер 
заступає слово кликати (іцо колись означало: крича¬ 
ти), Г так, тшпр., тепер кажемо: „Поклич його до хати!” 

Леся Українка вживала слово „волати” з польського 
1г\уо1ас” замість укр. слова „кликати” або „взивати”, 

І цей полонізм тепер закріплюють наші письменники 
в Україні. 

Ст. укр, клик, рос. клик і болг. клик означають 
крик та зов. 

Похідні слова від дієслова кликати: клич (гасло), 
кличка {умовний знак), поклик (зов), покликання (зами¬ 
лування до чого), кличний (5-ий відмінок), знак оклику 
(вигук у граматиці), виклик (ішзоп), заклик, переклика¬ 
тися, прикликати і т. ін. 

Слово це, звичайно, звуконаслідувальне* 

Клим, Клнмент — чол. ім’я; із стцсл. Клпменгь, Кли- 
мептіи, з лат. Сіетєпв (род. віям. СІетєпШ) — мило¬ 
сердний, милостивий. 

Лекс. 1627 р. 424: „Клименгь — лат. покорньїй, лас* 
кавьій, скромньпі, ттли щодрьій, добротливьій, милости¬ 
вий”. 

Клинопис — давній ассирійський та іранський спосіб 
писання, що полягав у витисканні на глині або вибиванні 
па камені клинчастих значків. 

Це було так зване клинчасте письмо. 

Клир — усі ті, що служать у Церкві; з гр. кіегоз — 
жеребок. 

Слово кіегоє згодом стало назвою того, хто служить 
у Церкві тому, що кандидатів на таке становище колись 
вибирали жеребками. 

З гр, кієгоз постало й лат. сіегіспн (той. хто служить 
у Церкві). 

Лекс. 1027. 423: Кліїрік тожс и чтець. 
Там такті: Клпрнк — причетник, слуга церковний, 

клирошашш, крнлошанин. 
Т. т.: Клирос — причет нли церкошіьпї уряд. 
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Клйрос, крилас — місце п Церкві праворуч, де співа¬ 
ють співці; із ст, сл* клйрос, 3 ф, кісгоз* 

Слово к л й р о с у народній вимові змінилося на „кри¬ 
лас", і ця його форма вже прийнялася і в нашій літера¬ 
турній мові* 

Клімат —■ підсоння; з франц. сіітаї;, а це з гр* кіїта* 
І05. 

Кметь, арх, — княжий дружинник, воїн, лицар, знатна 
особа* 

У Слові о п. Ігор* 1187 р.: А мои же куряни св^доми 
кт-мети* 

Усеслов'янське слово кметь (иоль* ктїес) у різ* 
них часах і в різних слов'янських народів мало різні зна¬ 
чення: лицар, визначна особа, вільний заможний селянин. 
Щодо походження цього слова між дослідниками не¬ 

має однозгідності думки. Одні думають, що воно похо¬ 
дить з лат. согшіед (сотез — товариш). Інші виводять 
його від праслов'янського ^к'ьт-еї (блиск), або з гр. 
котеїез (житель села)* 

Клич, арх* — крик. 
Лекс. 1596. 156: Клич крик, гук, вереск. 
У суч. укр* мові клич означає гасло* 

Кліка — група людей, що згуртовалися для осягнен¬ 
ня нечистої мети; з фр* сіщие. 

Клініка — лікарня, в якій відбувається й наукова ме¬ 
дична праця. Гр* кііпікбз — ліжковий, від кііпе — ліжко. 

Кліп! — рухонаслідування повіки* Звідси: кліпати очи¬ 
ма, клйплмня. 

З праслола* 
Кліщі - щипці; ст. сл. кліїїца; болт. ктпмцн; серб, 

клп]ешта: ч. кіеяіе; гт. кіезхс^е; рос, клеіци. 
Слово це загальнослов'янське, праіидоевр* походжен¬ 

ня* 
Пор. лит, кіійе, множ, кііеєз — клишаві ноги. 
Від „КЛІЩІ11 походить дієслово кліщитися* 
Дерев'яними кліщами послуговуються коновали. 
Кліщ - - це рід тнеекта, пю падає з листя на людину, 

всмоктується в шкіру і ссе кров. 
Кліішшенії - рід рослини (проник плямистий) - 

Агптл таспіліит- 
Лекс. ПШ. :ш* ІЦіїпцм кліпішіоі. 



Клобук архнєреііськии колпак, морини, формою 
схожий на оберненого вниз конуса зо стятим верхом, йо¬ 
го перше значення: шапка, капелюх. У чеськії! і словаць¬ 
кій мовах і тепер назва капелюха — кІоЬик. 

У схїдніх слов'ян православного віроісіювідашія пер- 
гаоієрарх Церкви традиційно має білого клобука — не 
чорного, що його носить тон єпископ, який не є перво- 
ієрархом. 

Щодо походження слова клобук виставлено різні 
гіпотези: 1. що він походить з італійського сарреііиссіо 
(капелюх)і 2, Із тюркського каїарак (пор. суч. капелюх); 
3. з кельтської МОВИ. 

Лекс. 15%. 16: Кндар - ■ клобук, кйвер, колпак ту- 

рецкіїї, кйвер. 
Лекс. 1627, 424: Клобук ■— кйдарин. 
Азбуковник ,.л” 3756: клобук — чалма, ст, 188: А индк 

Митру клобуюь именують. 

Клопотати, див, клекіт. 
Лекс. 1627. 200: Хлохотаніє — клокотїшьє в горл'Н, 

п котлі* (пбо в чим колвек. Хлохощу, клокошу — клекочу 
яко м горлі*, в горщку, В КОТЛІ}. 

Клопіт —- турбота. 
Слово цс ігостало з длпмьлелоп'ямського клопоті», що 

вдавим ну визначало тільки шум, грюкіт; клопотати — 
шуміти, грюкати, стукати. Напр. Збірник Святослава 1076 
р.: Шумі» и клопогь уши напл'ьияєть. Життя Феодосія XII 
в.: И се слишааше глась хлопота вь гтещерк отт> множь- 
стпл бФсои-ь, Від старшого значення пізніше постало 
нове — турбування, турбуватися (а це від лат. іигЬаге — 
колотити, непокоїти, бунтувати). 

Лекс. 1627. 161: „Чуй моє старанє, клоп от”. 
Слово це — всеслов’янське. У російській мові — ,,хло- 

лот”, ,,клопотать”, поруч діялект. „клопот”. 
Слово це постало із „клепатІ” шляхом перезвуку. 

Клуб -- бедро. 
Слово загальнослов’янське. Рос. клуб, болг. к*ьлбб, 

серб, клупко, чг кІоиЬ. п. кЬЬ. Можливо, що праслов’ян¬ 
ська форма їіого була * к'ьІрЬт*. 

Дослідники не сходяться на точці питання праіндо- 
опрпгтейськпго кореня цього слова. 

Лекс. 15%. 17: Лждпїя - клубьп 
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Лядвїя — клуби, лядви, бедра. Лекс. 1627, 114, 
Похідні слова: клубок, клубочок, клубочитися (напр., 

туман клубочиться: стелиться клубками). 

Клумба — висаджена квітками кругла купина; з амгл, 
сішпр І звідси нїм. Кіитреп; рос. клумба, польсько кіот- 
Ьа. 

Клуня, стодола — будинок, в якому складають снопи, 
молотять І т. ін. Посередині клуні — тік, на якому моло¬ 
тять; по обох боках току — з а с т о р 6 н к и, відгороджені 
від току грубими дошками (півметрової ширини)* ЩО 
звуться запільницями. Вишок (ніби „стелі’*) в клуні 
немає; вони є тільки в хлівах. 

Лекс. 1596. 126: Житница ■— стодола, клуня. 
Лекс. 1627 р. 67: „Житніша — гумно, шп'Ьхл'Ьр, сп^- 

жарня, стодола, клуня”. 
Слово клуня є тільки в мовах польській, українській 

і білоруській. 

Досліди над його походженням далі залишаються 
в стані дискусій. 

Ключник — ключар, воротар, із ст. сл. ключьник'ь 
(ключарь) — той, хто службово завідує ключами якої 
установи, підприємства, палати, фільварку і т. ін., а ко¬ 
лись був і ключник („ключар”) міський, що замикав і від¬ 
микав міські ворота. 

Ст. сл. ключь; укр. ключ; рос. ключ; болг. ключьт; 
ч. кііс: п. кіисг. 

Слово не праслов'янського й праіндоевр. походження. 
Пор. гр. кіеіз (ключ), лат. сіаміз (ключ), лмт. кііиіі 

(зччишгти). 
Похідні слова: ключка, ключиця, заключний, прй- 

ключка, виключити, заклинити, включити. 

Клюк! клюк-клюк! — звуконаслідування удару соки¬ 
ри об дерево. Звідси: клюкати. 

Праслово. 

Клякати — ставати навколішки (на коліна); дуратив 
дієслова клякнути: клячати із ст, слов. кі^саіі, 
клячнти; болг. клекна; ч, кіекаіі, кіесеїі; п. кі^кас, кіесгес; 
рос. клякать. 

Слово прлелов., індоевроп. походження. Пор. лати, 
кіепсеі — Іти кульгаючи; лит. кіепкіі — іти з трудом. 
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У народній щоденній мові: „жито павклякало" (по¬ 
ломилося „на пні” — невижате); „кінь вклякнув" — 
(„упав з ніг”). 

Лекс, 1627. 180: Приклянпго колІигЬ — приклякаю на 
коліща. 

Клямка — маленька занорка для замикання дверей; 
з польського кіатка (п цьому ж значенні), а не з середи, 
нім. кіат — зав'язка. 

Лекс. 162б. 201: ланцухй, замкй, клемкп. 
Клянчнтн — стояти на колінах, клячатн, Стцсл. кіе- 

са1:і, кі^каіі, кіесаіі. 
Намагання зберегтті носопість у вимові ст. сл. малого 

юса ($) в формі -ян (к.т-ян-чнтп) свідчити що це слово 
запозичили з польської мови кі^сгус. Згідно з зако¬ 
нами української фонетики, це слово мусїло б у нас зву¬ 
чати клячити. 

Від пас цей полонізм („клянчити") перейшов і в мо¬ 
ву російську. 

Кляча — немічний кінь. Слово це — схїдньоелов’ян- 
ськс — від „клячати", У нас селяни з давніх-давен гово- 
рять про знесиленого коня, іцо він „клякає на ноги" чи 
„вклякає на ноги". Слово кляча також означає кобилу. 

Слово це від нас запозичили собі й поляки — в формі 
„кіасг". (Згідно з фонетичними законами польської мови 
слово це в поляків мало б звучати *,,к1ес2'\ не ,,к1ае7."). 

Кляштор - - манастир; з польського кіазгіог, а це 
з чеського кіазіег, що походить з иім. Кіояїег, л лат. 
сіаизігит — замок. У західні* країнах Еврпші мпнастнрі 
були оборонні, немов замки, тому її казали гтро них, що 
це сігшйіга-(замки). 

Кмітливий — спостережливий, бпетроумппй. Цей ук¬ 
раїнський новотвір походить від укр. слів кмітити (іте- 
рпт. кмітувати) — завважити знака. Слово це ст. слт 
^кмйта (*ктеіа). Пор. стцсл. замита — знак; те саме 
значення укр. лг і т а (ст. укр. м^та). рос. мета й білорусь¬ 
кого мета. 

Сім’я слів з цим корїнем: примітка, помітка, поміча¬ 
ти, запримітити, помітити, замітити, намітити, підмітити, 
заміт, яамітний, помітний. 

Звичайно, укр. мітити (що постало із ст. сл. містити), 
не вільно змішувати із ст. укр. метати (що походить 
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із ст* сл. метати), від якого походять такі слова: наміт¬ 
ка, замітати, мітла, метавка)* 

Дослідники, намагаючись знайти для кореня ст. слов. 
слова * М'Ьта (прасл, * теїа) споріднені корені в Інших 
індоеврол* мовах, поставили низку гіпотез. Але етимоло¬ 
гія цього слов'янського слова далі залишається темною* 

Кмин — рід дикої польової рослини (росте в Україні), 
насіння якої має специфічний гострий аромат, і тому її 
вживають для приправи харчів, а зокрема —- нею поси¬ 
пають хліб перед печенням. 

Назва його — аагальносемітська; сг. євр. кашгпоп, 
□ сірійське каштипи, фінікійське катап. 

З цього грецьке кутїпоп, з нього лат. ситітітп. а 
звідси ст. пім* китїп. Церксл. к'ьмшгі», кммнпь постало 
З грецької версії семітської назви цієї рослини. 

Лекс. 1627* 423: Кимин —- темкн. 

Кнедлі — назва страви з білого тіста; невеличкі куль¬ 
ки, начинені великими сливами; з нім. КпбсіеІ ґангл. 
сіитрііп^). Кнедлі належать до чеських і словацьких на- 
родніх страв* 

„Книга за сімома печатками" — усе те, що таємне, 
невідоме. Вираз з Откровіння їв. Богослова 5. 1. 

Книга — велика книжка; стцсл* к'ьнига; болг, книга; 
рос. книга; ч. кпіЬа, п. кзіе^а. 

Різні дослідники шукають джерела походження цьо¬ 
го слова в таких мовах: старотюркськїн, китайській, се¬ 
мітських (специфічно — в асирійській), слов'янських, 
скандинавських І вірменській. 

Але ні одна з цих гіпотез не має за собою більшості 
дослідників невідомої етимології цього слова, 

Лекс. 1627 р. 451: К н п г а „сапфира - книга р н ь є 
або наученая". 

Там таки, 451: Санфйра — книгарньє або наученая. 
„К н и г а роспустиля" біблійшиг вираз ст. євр.: 

веїег кегііці, дослівно: „книга витимаїшя1' (з роду чоло¬ 
віка), цебто листрозводоаий, Див, Іс.50. І, Яр+ 3, 8, 
Мт. 5* 31, 19* 17, Мр. 10* 1 І ін* 

Книжечка — маленька книжка* У Галичині — „кнй- 
жочка’1. 

Книга — велика* кнйжка — середнього розміру, 
книжечка — маленька* 
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Слова „книга1' (замість „книжка”) винятково вживає¬ 
мо й для означення книжки, але тільки тоді, коли нам 
ідеться про урочистий стиль; нппр. „Церковні Книги'1. 

Князь — володар; із ст. слов. кьп^іь, к'ьпзд’ь, із ста* 
рогерманського кшііпд. Похідні ст. сл, слова: кізпев'ьпі 
(княгиня); кт»п§йьпа (княжна), к'ьп^Ші, кьп^ьЕІУоуаіі 
(княжити, князювати), к'ьп^яепцє (княження). 

Старослов'янський юс малий, що в праслов'янській 
мові звучав як е (носове е) І таке своє звучання збері¬ 
гав також і на старослов'янському грунті, у деяких слов. 
мовах, з укр. мовою включно, почав перемінюватися в 
звук я. І саме тому старослон* к*ьпояь у пас перемінилося 
в „князь”. 

Ііолг. і серб, клез, ч. кпеж м. квіїїк^. 

Лекс. 1627 р., 132: иародоводитєль — князь. 
На Тмуторанському камені 10(38 р. напис такий: 

„і'лкбь князь". 
Грамота в. к, Мстислава 1130 р.: своє кнлжениє. 
Слово о п. Г 1187 р.: И ь се зло —- княже ми непосо- 

биє. 
Там таки: В княжих крамолах* 
В Украіні, як і в усіх інших країнах Евроли в серед¬ 

ньовіччі, волостями (уділами, провінціями) країни воло¬ 
діли удільні князі (цебто князі провінційні, поміс- 
ш) на правах широкої автономії: вони мали свої війська, 
свої закони і т.д. 

У Києві, столиці держави, був великий князь, 
якому підлягали удільні князі, цебто автономні по- 
місні (місцеві) князі. 

Початкове значення слова „князь11 (ст. герм- кипіп§) 
було: старший роду (ст. герм, слово кипі означало: рід, 
клан). А старшин роду (голова клану) також виконував 
релігійні функції (за дохристиянських часів). 

1 саме тому ст. сл. слово к ь п ^ г ь означало п голову 
(володаря) роду, і його жерця. 

Сліди цього бачимо в тому факті, що в у поляків 
священика ще й тепер називають словом „кзіагігщо по¬ 
ходить від ст. слов. „к-ьп^гь" (князь), з цього ж ст. слов. 
слова походить і польське (князь). 

Подібно і в чехів слово „кнег" означає і володаря 
(князя), і священика (словацьке кпаг). 
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Православного священика в нас не називають, і ні¬ 
коли не називали князем, але польських священиків укра¬ 
їнці називали к н я з я м и, а це тому, що в поляків свяще* 
ник — це кзі^сіг. 

І так, в одному Із старих українських писаних пам'я¬ 
ток, а саме в „Литовській Метриці'' ХУ-Х\Л вв. католиць¬ 
кий священик названий пашим словом „князі/1 і „Бнл*ь 
нам-в челомь ллебань (парох) князь Петрь”. 

Словом „князь" у нас також колись називали моло¬ 
дого (на весіллі)* 

У поляків словом „кщгус" (що означає: княжич) 
називають ту планету, яка в нас називається словом „мі¬ 
сяць". Але в польськ. народній мові цю планету також 
називають словом тіезЦс* 

Ко, арх. - до; із ст. сл. кь, цебто з прийменника, що 
означає напрямок; напр., старослов, „Йти к'ь Кієву” —- 
Іти до Києва, цебто йти в напрямку Києва з мстою 
зайти туди. Ст. слон. іп> (до) в старій укр. мові в приго¬ 
жій позиції в реченні перемінювався в ко. І так, у Сло¬ 
ві о п. Ігор. 1187 р. написано: „Ко Святіїм Софіи кі> Ки¬ 
єву”. Тут „ко" постало із ст. слов. (і ст. укр.) к'ь. 

Кобеняк, місц. — шапка, капюшон, каптур. Слово по¬ 
ходить з тюркського, і воно відоме тільки па Наддніпрян¬ 
щині. 

Кобза — музичний восьмиструнний інструмент, мен¬ 
ший за бандуру; з тюркського кория; звідси укр. і болгар¬ 
ське кобза. 

Кобза була відома ще половцям, знали її й крим¬ 
ські татари, і певне то від них познайомилися з кобзою 
козаки. Колись це був однострунний Інструмент. Число 
струн у кобзі збільшилося тільки пізніше, десь по ХУІ-м 
віці. Хто грає на кобзі, того звуть кобзарем. 

Кобн, кобй, дїял. — якби, КОЛІЇ б. Слово це головно 
в західньоукраїнських говорах: у Галичині — ,,коби”, на 
Волині — „коби” або „коб", хоч і там знають слово 
„якби", яке н нас є словом літературним, 

„Коби" постало із ст. укр., „когда бм’\ а цс із ст. сл. 
„к'ьгда бьі". ‘ 

Кобила — самка (самиця) в тих тварин, що нази¬ 
ваються кіньми. Статевим протиставленням кобили 
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є (самець) кінь* Множинна форма коні визначає всіх 
цих тварин, 

Ст. сл. к о б ьі л а є словом загальнослов’янським. 

Той факт, що в лат. мові є слово саЬаІІча (кінь), а 
в гр. м. — каЬаІІєв (кінь), свідчить, що корінь слова ко* 
била є праіндоевропейським. 

Слово кобила вживається і в переносних значеннях; 
кобилка — це підпірка, якою струни піднесені від по¬ 
верхні музичного інструмента; кобила — цс обтягне¬ 
ний шкірою прилад для легкої атлетики; кобила або 
кінь — це прилад, за допомогою якого скидають чо¬ 
боти з ніг. 

Кобила, кобилка, кобйльчінпі, коби личка, кобйлин, 
кобилячий, кобилятина (кобиляче м'ясо). 

Кобура, кобур — гольстер, цебто шкіряний футляр 
для револьвера; з тюркського киЬиг — футляр, сагайдак 
(КОЛ'-НШ). 

Кобіта, місц. — жінка; з польського коЬіеїа (жінка). 
Слово це часто вживається українцями в Галичині. Час- 
тим було це слово в укр. книжній мові ХУЬХУП-го вв. 

Слово це прийшло до нас (а також до чехів і слова¬ 
ків) з польського коЬіеіа* походження якого не виявлене. 

Ковадло — велика пакова нь, цебто великий масивний 
кавалок заліза в формі еліпси, стятої з одного боку, на 
якому кують залізо. 

Слово „ковадло”, яке в нас є словом літературним, 
це не наше, а польське слово: котоагіїо. (Уживають його 
українці на Наддніпрянщині й на Волині), де, як і на ін¬ 
ших українських землях, уже мало-хто пам'ятає наше 
старе українське слово „наковань". 

Українцям у Галичині разить вуха польська форма 
цього слова (ковадло), і тому вони „українізують" його, 
вимовляючи: ко вало. 

А Словник Грїнченка нагадує нам, що в нас було і 
далі є своє власне слово: „наковань". 

Коплрстио, арх. зрадливість. Ст. сл. коварьит (ст. 
укр* коварний); болг. лі»стнтелеп (пїдлещувач); серб, 
лукав; ч. Іеіпуу; п. рскМерпу, хсігасіїіи'у. Ст. сл, коварь- 
ствовати (замишляти змову проти кого). 
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Слово це виводять від праслов. *коуагь (коваль). 
(Пор. середи, чеське коуаї* (коваль) і верхньолужицькє 
коVаг (коваль). 

ГІорівн. також стцсл, вираз „конати злая" — замиш¬ 
ляти недобре. Це значить, що прасл. слово *коуаг (ко¬ 
валь) вважають за метафоричне джерело слова к о в а р- 
н н й, 

Лекс, 359С. 156: Крамола — розрух, коварство, хйт- 
рость. 

Ковбаса — начинена м'ясом печена кишка, 

Болг. їсьлбаса, ч, кІоЬаза; словацьке кеЬаза; поль¬ 
ське кіеІЬаза; рос. колбаса. 

Ст. укр. „колбаса", в якому ст. сл, (і ст, укр,} л зго¬ 
дом перемінилося у в, — подібно як старе укр. поль 
(пор. половина) перемінилося в сучасне п і в. 

Слово це одні виводять із старослов’янського і ггра- 
індоевроп.; Інші — з тюркського кцІЬазіу (м’ясо), а ще 
Інші — із ст. єир, - - коІЬайаг, 

У писаних за часів Київської Русі пам’ятках слово 
„ковбаса" згадується вже в ХШ-му віці. Так, иаир., в Нов¬ 
городській Корми і й (книзі) 1280 р. на листку 218 читає¬ 
мо таку вставку: 

„ГНьции убо крьвь коєго любо животьнаго хьітростью 
некакого стваряють снЬдно, єже глаголють к о л б а с ь". 

У Гродненському повіті село Ковбаси ця відоме 
в писаних пам'ятках від 1529 р. 

Стоги,тіні Собор (у Москві) 1551 рг забороняє ,,удав- 
лениньї н кровтг ясти, сир'Ьчь колбасьГ\ 

У грецькому творі „Одіссея" автором якої був Го* 
мер (коло 800 року перед Н, Хр,), часто згадується ков¬ 
баса (по-грецькому аііаі). 

Лекс. 1627 рд Колбаса — аллал. 

Ковдра — рід пошитого теплого покривала. Слово 
це прийшло до нас із польського „коМга", (чеське: 
„коїіга’’), що походить або з нім. КоИег, або з фр, соНге, 
ЯКІ постали з лат. еиісіїга (перина). 

Лекс. ІЗгб, 18: Колдра альбо простирало, 
Лекс. 1627. 435: Махрама, ел. — кблдра. 

Ковер — килим* 



Ст+ укр. козирю засвідчене в Розповіді (Сказаніє) 
про Гліба н Бориса з 1081-Ш88 років. 

Чеське коЬегес, польське £оЬіеггес, рос. ковер+ 
^ різні гіпотези про походження цього слова: з мон¬ 

гольського, угорського (мадярського), староісляндського, 
англійського. 

Слово к о в е р уживають {поруч слова „килим”) тіль¬ 
ки на Наддніпрянщині, 

У Галичині —тільки слово „килим” (з наголосом на 
останньому складі: килим). 

Ковила, койнль, — степово трава, тирса. Ботанічна 
назво: зіїра репаїа, саріїїаіа. Серб, ковилье (збірнотне), 
рос. ковьгл, болг. ковйл. Слово це пробують виводити 
з різних джерел: слов'янського, готського, тюркського. 

Слово о п. Г 1187 р>: Чому моє веселіє по ковьтлію 
разв^я? 

Ковзани - витесані з дерева в формі човників коло¬ 
дочки, підбиті залізними штабками з гострими кантами, 
або їхні відповідники, цілістю зроблені з металю, що 
їх чіпляють до ітілонтеи, щоб їхати на льоду. 

Слово „ковзани” (що визнане за слово літературне) 
походить з Наддніпрянщини. У Галичині кажуть: „совги”, 
а на Волині „коньки”. „Ковзани” — від слова „ков¬ 
затися”. 

Ковзь! — рухонаслідувяння ковзання на льоду. Звід¬ 
си: ковзатися* ковзання, ковзанка, ковзалка; нові слова: 
ковзан (рос конек), ковзани, ковзаняр, ковзанярка, ков¬ 
зани рськи її, ковзкий, ковзкість. 

Ковінька, міси, — палка із загнутим кінцем. У полтав¬ 
ських говорах таку палку також звуть ковезкокь 

На Наддніпрянщині ковінькою також називають 
хлоп'ячу гру: один намагається загнати ковінькою (пал¬ 
кою з загнутим кінцем) камїньчнка в ямку, а інші намага¬ 
ються своїми ковіньками відсувати цього каміньчика по¬ 
дальше від ямки. 

На Волині цей рід гри називають „грою в дучки”. 
Словом „ковінька” й лаються: „Матері твоїй — ко¬ 

вінька!” 

Ковнїр, міст — часть одежі, що навколо шиї; з поль¬ 
ського коїггіегг, я цс з давнього німецького говіркового 
Коіпсг. (Сучасне німецьке літерат. Коїіег). Слово це вжн- 
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мається тільки в Галичині і наголос Його на останньому 
складі: кознір. 

Укр* діалектичне „комір1’, „комір”. 
Лекс. 1627, 290: Обшляг — кблігЬр. 
Ковміра в слов'ян колись (у прасл* добі) звали 

*уогіпікі>; звідси сучасне болгарське в р а т її к к (ков- 
нір; і старе східньослов. воротникь, що й досі зберігаєть¬ 
ся в живій російській мові. 

Ковпак — велика шапка із стятим верхом; з тюрксько¬ 
го каїарак. ҐПор. суч. угорське каїарок - капелюх). Ст. 
укр. форма цього слова — „колгтак”. 

Див. Лекс. 1596 р.: Кидор кйвер, колпак турецкій. 

Ковтки — сережки; з польського (місцеве): „куль- 
чгшґ\ Слово ковтки (ст. укр. колткії) походить із 
ст, укр* к о л т а т и с я, цебто „висячи баламкатися”: 
ст. сл. рухонаслідування; колт-колт-колт. Звідси 
й ст. сл. колть, здрібніле колтокь, Суч, укр* ков¬ 
ток* Тому що вовна з вівці жмуточками звисає, ікон* 
тається (ст. укр. колтаєть ся), то ці жмуточки 
її ковтками (ст. укр, колткьі) називають* 

Сережки висячи ковтаються, то й їх ковтками нази¬ 
вають. 

Звідси й суч. укр. ковтун, із ст. укр* колтун, 1ЦО 

перейшло й п гтольску мову; бож польським відповідни¬ 
ком ст. укр* кол гатися є дієслово кіеИас зіе: це зна¬ 
чить ковтуна (ст* укр* кол тугі) по-польському треба бу¬ 
ло б називати словом * кіеІЇип* якого не було Й немає 
в польській мові. 

Ковть! — рухонаслідування ковтання. Звідси: ковта¬ 
ти, ковтання* ковтнути, ковтбк, — напр*, кажуть „Дай ме¬ 
ні хоч ковток води напитися!’1 

Ковчег — корабель, але тільки в відношенні до ко¬ 
рабля біблійного Ноя. 

Ноїв корабель (ковчег) означений староєвр. термі¬ 
ном агоп, а значення цього слова — скриня. 1 греки 
переклали це ст* євр. слово (агоп) своїм словом кіЬоІбя 
(скриня), яке потім було перекладене на середньовічне 
латинське агса (що також означає скриню)* 

Отож старовинні євреї говорили про Иоєву скри¬ 
ню (агоп), і греки, а за ними й римляни, наслідували їх 
у цьому* 
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Давні словники переклали означення Ноєвого * о - 
раб ля (кіЬоІбз — скриня) своїм слоном — ковтдіег'ь, і* 
звичайно, вони вживали ного в значенні скриня. 

Див. Лекс, 1627, 99: Ковчег корабель мли ок¬ 
руг албо скриня. 

Не було, немає й бути не може сумніву, що ст. сл. 
ков'ьчег'ь (як і ст. євр. агоп, гр. кіЬоїбз і лат. агса) 
означає скриню, а специфічно — велику плнвальну скри¬ 
ню. 

Але на питання, звідки ст. сл. слово кавт>чегь по¬ 
ходить, серед мовознавців ■— славістів немає однозгідної 
відповіді. 

Коген, бІбл. — Священик; з давньоєврейського коЬеп 
— Священик (з Ааронітів). Слово це різно вар’юється, 
залежно від місцевої вимови: Коген, Каган, Кок, Куй і 
т. Ін. На гробових пам’ятках когенів (Священиків) висі¬ 
каються благословляючі руки (на пам’ятниках левитів — 
горнятко з подою, для поливання рук Священикам), 

Когут, див. півень. 
Лекс. 1596, 23: Шугєл ■— когут, півень, петух. 

Кодло — рід, клан. Слово це вживається тільки в пе- 
йоратіївиому (гіршому) сенсі. 

„Іродове кодло”: (Помне), „А тих може перевелось 
і кодло, що неробами величались. (Куліш, ЧР). „Код¬ 
ло твоє пропаде і сам ізведешся!" (Словн. Грінч,), 

„Щоб тебе з кодла звело" (Номис). 
„Рече до людей: „Кодло гадюче!" (Єв. Люки 3. 7. 

Переклад Куліміа), 
Слово „кодло" є тільки в українській мові, і його 

деякі мовознавці пробують виводити з українського ко¬ 
реня, а деякі шукають ного джерела в інших мовах, 

Слово це відоме на Наддніпрянщині, і звідси по¬ 
ширюється на інші землі тільки через літературу. 

Кожа, арх. — шкіра; Із ст. сл. кожа; ст. укр. кожа; 
болг,, серб, й рос. кожа; ч. кйхе; ст. п. коха, (суч. п, зкб- 
га). 

Слово це виводять від слова коза, чн точніше — від 
прасл. прикметника *ко2]а — козяча шкіра. 

Похідні слова в укр. мові: кожух, покожушок 
(нокожушковате полотно), кожан і кажан (лилик, 
летюча мкш), кожан ці (ходаки, пошиті з цілого кус- 
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ка шкіри), кожанок (короткий пін шубок), ст. укр. 
кожемяка (гарбар). 

Кожен, кожний, — будь-хто з даного числа осіб, 
предметів і т.д. 

Стцсл. к'ьжьдо; ч. каггіу; л. кайсіу; рос, каждьж; укр. 
діялект. кождші, каждші, кажий. Прасл. * Ісьііьсіе: к*ь — 
хто 4- ге (же) 4- ьбе (відносн. прийм.), 

К 6 ж д м й день. Катих. 1645 р., 206. 
Там таки, 44: Постановили кождьш. 
Т. т., 8: Кождьій члонск мпет Лггелп сторожа своєго. 
Т, т., 576-58: Нехай кождПй маєгь свою жену, а каж- 

дай же па нехай масть сгюєго мужа. 
Т. т,, 47: На кождьтй день. 
Т. т., 2: Наука трудная кождому. 
Т. т. (Передмова): На кождьтй день. 

Кожух — верхня одежа з овечої шкіри, оберненої 
вовною до тіла людини. 

„Кожух" — слово всеслов'янське, від ст. слов. слова 
кожа, що також було і в староукр. мові, 

„Кожух або гуля'’. Лекс, 1627. 118, Кожушини 118. 
Слово о п. І. 1187 р.: Ягтончицами и кожухьі начаша 

мосту мостити по болотом. 

Коза — чотпроноге рогате створіння, тдо своєю по¬ 
родою наближене до вівці. Слово коза, що походить 
із ст, сл. коза, є у всіх слов'янських мовах. Його грець¬ 
ка назва — аіх, лат. Ьаебив. 

Дискусії над відповіддю на питання, чи це слово 
тюркського походження, чи може праіндоевропейського 
(я якщо праіндоєвропейського, то чи відомий нам ного 
нраінлоеврои. корінь), тривають далі. 

Козак — 1. вояк, що належить до тих особливих 
військових частин, що називаються козачими; 2. лю¬ 
дина, яка належить до тієї суспільної верстви, що назива¬ 
ється к озацькою. 

козацькі збройні сили були тільки на східніх те* 
рнторіях Европи. 

В Україні козаки, як регулярна збройна сила, постали 
під назвою „запорозькі козаки” 

На території теперішньої Росії козаки постали на те¬ 
риторії над рікою Доном, головним містом якої було (і 
досі є) місто Ростов. Це донські козаки. 
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Після зруйнування Січі (центра запорозьких козаків) 
Росією (1775 р.) частина запорозьких козаків перейшла 
на територію Туреччини, а частина була російською вла¬ 
дою переселена на території над рікою Кубанню* Так по¬ 
стала назва „кубанські козаки". 

Нащадки давніх козакїв-воякін в Україні становили 
в нас козацьку суспільну верству. 

Козацтво, як збройна сила, було відроджене в 
Україні, 1918 р, — в рамках збройних сил Української 
Іїлродпьої Республіки (УНР), що постала 22 січня 1918 р. 

Тюркське значення слова „козак" (це слово — тюрк¬ 
ського походження) таке; цільна людина, пригодиик, бро¬ 
ди га. 

Див. Син„ ІЗ: Б'Ьглость — благоискушеніє, козац¬ 
тво* 

Тюркське „кая" (що становить собою корінь слова 
„козак11 (спочатку тільки „казак") означає: кочувати, ман¬ 
друвати* 

Див. А. Н. Ссшойлович, О слово „казак". (У збірнику 
п. з. „Казаки". Ленинград, 1927), Див, Дм, 496* 

Від тюрк, каз походить назва народу тюркського 
походження, на території що заселює Казахстан (одну 
з азійських територій у державних межах Совєтського 
Союзу). Див. Макс Фасмср, Зтимологический словарь 
русского язика, Том її. Москва, 1967. 

Слово „козак" було вже відоме в ХІУ-му віці на те¬ 
риторії Великого Князівства Московського( що тоді бу¬ 
ло під владою татар). Див, И. Зрезневскій. Матеріали 
для слоиаря дреинерусского язіїнсп по пнсьмснниім'ь па- 
митпнкамч.. Слшст'ь-Петсрбурп». 1893-1912. 1 т„ стор.1173 
і т.д* 

У польській мові слово „когак" походить з укр. ко¬ 
зак. 

В укр. народній мові „козак” поширилося на кожно¬ 
го смільчакл. Про такого кажуть (напр„ на Волині): „От 
козак!” 

Українська провідна верства згодом почала утотож- 
нювати означення „українським народ" з означенням „ко¬ 
зацький народ". 

Анатоль Свидницький (1830-73) у цьому дусі пише 
(з своїй повісті „Люборацькі") ось що: 
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„Ми себе забули, я ляхи не забули, що ми були, ТЧ, 
мов би на знак, що поконали козацьку волю, що по їх 
сталося, двірських служак звуть козаками, і зодягають їх 
наче б по-козацьки, тільки все на сміх1'. 

Козачка — рід верхньої одежі; з татарського „казан11, 
Дм, 535. 

Козари, див, хазари. 

Козел — самець у творин, що називаються козами. 
„Козел відпущення1'* — У 36-му розд. Книги Ле- 

вит оповідається, що в єврейське Свято Відпущення (грі¬ 
хів, цебто розгрішсиня), — цс значить у Свято Йом- 
Кіппур, Первосвященик приносив у жертву за гріхи 
всього народу двох козлів —- одного Богові, а одного — 
Аз аз елеві. Обраний чоловік відводив козли, що на нього 
складено гріхи всього народу, далеко на пустиню й там 
його відпускав на волю. Звідси „козел відпущення1'. 

Пізніше цього козла вже не відпускали на волю, а 
скидали в пропасть зо скали* 

Козир — кожна така „масть” карти, яка в грі в карти 
в даному випадку умовно вважається за най сильні- 
Ш у. 

Багато гіпотез поставлено щодо походження цього 
слова (з турецького „ког", з „коза” п. „козс”, нїм. „Каі- 
аег” і ін.), але мовознавство не визнало жодної з них за 
переконливу, 

Укр. літерах. козир; польське кояега рос, козьірь, 
„Козир у руках” — сильний аргумент, тверда під¬ 

става для чого, 
„Козир- дівка” (народне) — смілива моторна й 

„гостра на язик” дівка. 
Козйрити — „бити” козйрою (козирною картою) 

таку карту, що в даному випадку не є козирною* 
Козиритися - гороїжитися, „козиром ставати”. 

Козиряти — салютувати, „віддавати під козирок, цеб¬ 
то виструнчитися й приложити пальці (всі пальці, або 
тільки два — залежно від звичаю 8 армії даної країни) 
до козирка. 

У слов'янських народів не вільно салютувати шляхом 
прикладання пальців до непокритої кашкетом чи шапкою 
голови. У царсько-російській армії (перед революцією 



1917 р.) говорили: „До пустой башки (голови) руки не 
прикладьівается”. 

Коктейль Мблотова — пляшки з суміссго бензини й 
фосфору для підпалювання ворожих танків, автомашин 
і т.Ін. 

Вячеслав Молотов (дійсне прізвище: Скрябин. чит. 
СкрябІн), сопєтський міністр закордонних гиран н імені 
СССР підписав у Берліні 23 серпня 1939 р. пакт неагресії 
(взаємного ненападу) з Німеччиною, в імені якої цей 
пакт підписав німецький міністр закордонних справ Й. 
Рібентроп (ЛоасКіт уоп КіЬЬепІхор). Німецький уряд 
з цієї пагоди влаштував бенкет на честь В, Молотова, і 
там, звичайно, частувалися коктейлем. 

А потім, -— коли (1941 р.) почалася пімецько-сопєт- 
ськп війна, і совєтські вояки („бійці"’) підпалювали ні¬ 
мецькі танки суміссю (немов „коктейлем1*) бензини й 
форефору, то британці й американці жартівливо казали, 
що це Молотов частував німецьких нацистів своїм кок¬ 
тейлем. 

Звідси англ. „Моіоіоу соскіаіГ*. 

Колгосп — абревіатура: колективне господарство; 
калька російського к о л х 6 з : коллектйвное хозяйство. 

Цей офіційний совєтський термін постав у СССР — 
у ході режимової ліквідації селянських приватних госпо¬ 
дарств, і в кожному селі створено з них одне спільне гос¬ 
подарство — колгосп. 

Колектив — група людей, що об’єднані спільною пра¬ 
цею в даній ділянці, з лат. соїіесііуцз, що зн. складений 
із зібраних докупи однакових компонентів і людей, або 
речей. 

До традиційних похідних слів „колективний*1, „ко¬ 
лектив”, „колективізм*1, „колективно”, тепер додані й со- 
вєтгькі новотвори (з ділянки сільського господарства): 
„колективізувати*1, „колективізація”, „колгосп”, „колгосп¬ 
ний”, „колгоспник**, „колгоспниця”. 

Колектор збирач; з лат. соїіесїог, від лат. соііоеїргє 
—- збирати. 

Похідні лат. слова: соїіес^ог, соїіеейо (колеція). сої- 
Іесіімпй. коНе^іитп (колегія). 
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Колесниця, арх. — віз; із ст. сл. колесьница; від ст. 
сл. коло, род, відм. колесе; наз. відм. множ, коле- 
с а, 

Бблг. колесница (або кола, та лега), серб, кола; 
ч. коїезпісе, уіія; ст. н. коїеяпіса (суч. п. \уог); рос. арх. 
колесница (суч. рос. воз). 

Сни., 24: Возії — колесница, яжденїє. 
Слово „колесийця** в українській мові далі е живим, 

але тільки в церковній сфері, бо воно збережене в пере¬ 
кладі ЇЗІблІЇ па українську мову. 

Колесо — коло в будь-якому механізмі. Слово це по- 
ходить із ст. сл. „коло”, ридошіі-і відмінок якого - - „ко¬ 
лесе”. У вислїді розширення основи на -ес постали в ста¬ 
рих слов’янських мовах форми „колесо” й „колясо”. 

Лор. укр. колесо, рос. колесо, верхньолужиць- 
ке коїезо, ннжньолужицьке коїазо; із слова коїазо 
постало польське слово коїаза (бричка). 

В укр. фольклорі: „П’яте колесо в возі”, — ка¬ 
жуть про все те, що зайве. 

„Як ся біда розіграла, 
Всі колеса поламала”. (З народньої пісні 

на Волині). 
Слово „колесо” праіндоевропейського (арійського) 

походження. Пор. лат. соїиз — коловороток, пруське ке- 
Іап —- коло. 

Похідні еліпсі: колспшк, колбвороток, коломазі», око¬ 

лиця, навколо, навколишній, довкілля, кодувати, коло 
(біля), колісце (діял. колісця, колісцятко), колесувати 
(арх.), коловорот. 

Слово „коло” н значенім тпіііси (середовища) — це 
полонізм, Укр. тут - круг. Так, напр„ кажемо: „Вігт 
буває в наукових кругах”. У „наукових колах” —- це 
полонізм: „її коїасЬ паиксгигусЬ”. 

У нас є, налр,, таке історичне означення: „Запорозь¬ 
кий Круг" (на Запорозькій Раді), а не „Запорозьке Коло”. 

Коли — тоді, як; в якому часі(?) або за якого ча- 
су(?). Походить із ст. сл. коли (і коль). 

У такому значенні, як в українській мові, слово це 
також уживається в білоруській мові і в російських дія- 
лектах. В інших слов. мовах воно такого значення не має; 
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напр„ словенське кбіі означає наскільки, поскІльки, скіль¬ 
ки. 

Слово це праіндоевр. походження. 
Пор. дит. кбііаі,, кої — доти (так довго, як), поки. 
Похідні слова: ніколи, колись (давно), відколи, ко¬ 

лишній (давній) і укр. діял. наколи (якщо). 
Слово о п, 1. П87 р., 41: Коли Игорь соколом!? по¬ 

лети ... 
Там таки, 27: Коли соколі? вь ммтех'ь бьшаєгь, 

Колнба, місц. — була. 
Словом цим українські верховинці (гірняки) в Кар¬ 

патах називають буди дроворубів і пастухів. 
У Лекс. 1627 р. є таке пояснення: „К о л й б а — куч¬ 

ка з форосту”. 
Там таки, про значення слова „колйвит” сказано ось 

що: „К о л и в и т — кутник, кольїбник". 
У лексиконі „Сшюнима слашнюросскан” ХУІТго віку 

значення слова „будка” пояснено так: „Будка — куща, 
колмба, с'Ьиь, скииія, селсніє”. 

Слово „колшшт", яким називали колибкика, цеб¬ 
то мешканця колибн, свідчить про те, що слово „коли- 
ба” виводили від староукр. „коливати” (ст. сл. коли- 
бать), що означає коливати. 

Слово „колйба" є і в мові польській (коПЬа) та 
в мові румунській (соїіЬа). 

Ясно, що пани гуцули, а також і польські верховинці 
(ті-польському ^игиіе) слово цс похопили від румун¬ 
ських пастухів. 

Брюкнер твердить, що слово це походить з грецько¬ 
го коїуЬа. і ставить питання, чи воно буза не через 
турецьку мову (турецьке коїуЬа) потіало в румунську мо¬ 
ву. (Нпіскпог, 8ЕТР). 

Коливо — поминальна кутя (з похоронних обрядів); 
Із стцсл. коливо, а це з гр. кбПуЬо — того ж значення; 
болг. коливо; серб, кольво, 

„Коливо — кутя. Колива, пшениця”. Лекс, 1627, 99. 

Колиска — маленьке коливальне ліжечко для немов¬ 
лятка; від слова колисати, що частіше вживається 
на західніх укр. землях; на східніх — „колихати”. 

Рос. кольїска, кольїбель, люлька; колихать; полськє 
коїсЬка, коїукас; ч. коїізаі. Корінь слова „колисати” (звід- 
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си „колиска”) той самий, що й слова „колесо”, а корінь 
слова „коло” є в словах „колихати", „коливати”. 

Коліно — сустав, що сполучує литку зо стегном; із 
ст. сл. колоно. 

Болг, коляно; рос. колено; серб, кольено; ч. коїепо; 
п. коїапо. 

Слоно це ираіндоевр. походження. Пор. лит. кеіуз, 
кеіепаз ■— коліно. 

Коліно. — Слово це з давніх-давен уживається та¬ 
кож у переносному значенні для означення р од у. Ст. сл. 
роді», гр. £споя, лат. £епик; звідси лат. £єпегаію - гене- 
рація. 

Хоч староукр. колоно в значенні рід у нас уже 
не вживається, але є воно в укр. сучасному слові тіоко¬ 
лі н н я— генерація. 

З нім. Іменника Кпіе — коліно (англ, кпее) постало 
дієслово кпіеп (англ. їо кпееі) — стояти на колінах, кля- 
чати. 

У слов'янських мовах не утворено дієслова із ст. сл. 
колоно. 

У нашій старій книжній мові слово „лоно" (із ст. сл. 
лоно) було синонімом не тільки слова „грудь”, але й 
слова „коліно”. 

Див. Лекс. 1596. 17: Лоно — колоно. 

Колія, арх. — черга. Слово „колія” (рідше „колія”) 
в значенні „черга” — це полонізм; з п. коїе] (черга). 

Цей полонізм є на Волині, де слово „колія” також 
обов'язок селянина давати державі службу кіньми з во¬ 
зом — за принципом чергування (польське коїеіпозс). 

Лекс, 1627, 505: Чреда — черга, псрем'Ьна, код'Ья, 
череда. 

Колія — витиснений колесами воза слід-різець у зем¬ 
лі. 

Рос. колея; п. коїеі; ч. ко1є)е; верх. луж. коїе^а; ниж. 
луж. коїв]. 

Усі вони мають те саме значення, що й укр. колія, 
і походять вони від слова „коло”. 

Коло — 1. круг; 2, колесо. Ст. слов. коло (род, аідм. 
колесе); болг. кола (віз); серб, коло; ч. коїо; п. коїо; ст. 
рос. коло, суч. рос. колесо. 
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КорІмь цього слова праіндоевроть; пор* ст* пруське 
— кеіап (шаіипа-кеїап означає млинове коло); ст* лит* 
какіаз — те, що крутиться к р у г о м* 

Коло — біля, при, у* 

Стцсл. відповідником укр, „коло” (в значенні біля, 
При) Є СЛОВО ПОДЛ'ЬГ'Ь. 

Укр. суч. „коло” (при, біля} походить із староукр, 
о к о л о, іцо означало навколо, кругом, 

Пор* Лекс* 1627 р.т 340: о коло нлп окрсст* 
Шдшміідшиоі стцсл, п о д лі* г ь (біля, при, коло) та¬ 

кі: рос, оісоло. нбзлс: п* коїо. рг/у, оЬок: болт, при; серб* 
іюред; ч. росПе. Староукр. о коло (суч, укр. коло) по- 
ходить від слова „коло” (колесо). 

Одним із синонімів слова „коло” (при, біля) є укр* 
прийменник у (із ст. сл. оу), що в цьому значенні зали¬ 
шився живим у всіх слов'янських мовах. 

Пор* укр. народній вислів: „Хліб та сіль, Іж — та свій, 
а тп у порога постій”* (Словн, Грінчснкн). 

Див. у. 

Коловерть — все те, що вертиться (крутиться) на колі. 

Коловорот, арх. — ворота на колі (колесі) при в'їзді 
й виїзді з села* 

В'їзди н виїзди із сіл у нас колись були зачинені 
воротами (брамами), а сторожі при них звалися за* 
в орні м и, Із слова „коловорота” або „коловорот” зго¬ 
дом постало кілька його народніх версій: „колнворот”, 
„коливоріт”, „кбворот”* 

Назва власна „Коворот”* що визначує те місце при 
в'їзді у село, де колись були ворота, і тепер досить часте 
в українських селах. 

Колода кавалок грубого відрізаного дерева. Ст* 
слон* клада; болг. клала; серб, клада; рос. колода; ч* 
кіпеїа; п, ккдЗа. 

його лраіндоевр* корінь означає дерево, ліс, Пор* гр, 
кіасїоз (галузка), їрляндськє аШ (ліс), нім. КІоїа — ко¬ 
лода* 

Похідні слова: 
І. Колода —■ домовина, труна (стцсл. клада). 

Труну колись видовбували в колоді грубого дерева* 
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2. Колодка — висячий замок. Двері колись зами¬ 
кали заворою, цебто малою дерев'яною колодкою 
(гтор. колода). 

3. Колодник — арештант, цебто тон, чиї ноги в к о- 
лодках (в дибах, цебто в дерев'яних кайданах). 

4. Колодка — дерев'яний держак ножа, а також 
— копито. 

5. „Колодка” — назва спеціяльного пйру, що в нас 
влаштовують в останній тиждень перед Великим Постом. 

Цей старий наш звичай живим зберігся всюди на 
Волині. 

6. „Колодку давати” означає звичай, згідно з яким 
дівчина на другий день Великодня дає хлопцеві писанку 

під умовою, що вігі найме для неї музик па танці. 
Звичай цей зберігся на Поділлі. (аДііі. Сиидницький, 

„Люборацькі"). 
7. „К о л о д и кидати (кому) під ноги” — робити ко¬ 

му перешкоди, 
8. „Колодою бути (кому) у ноги” — бути кому 

на заваді. 

Колодязь —- криниця; Із ст. сл. ИасЦісІгь. 
Болг. кладенец; серб, кладенац; рос, колодец, ко¬ 

лодязь; ч. зШсІпе; п. зішіпіа. 
Лекс. 1627 р.: кладязь — студня, колодязь. 
„Колодязь” — слово праіндоевроп. походження, Пор. 

староісляндське кеіба — джерело і данське кШе (те саме 
значення). 

У Лекс. 1627 р. стцсл. „псхотятпсь” (джерело) також 
перекладено словом „крьшйця”. 

Праіндоєвропейський корінь слова „колодязь” озна¬ 
чає холод (зимно), цебто студінь. 

Пор. англ. еоігї, нім. каїі (зимний), корені яких похо¬ 
дять з того самого джерела, що й корінь слова „коло¬ 
дязь” — ч. зїисіпе, гт. нїисіпіа (від ст. слов. студьаь 
— зимно, студінь). 

Стцсл. студьн-ь, студснь, означає студінь (холодь) і 
криницю, 

Колокол, кблокіл, арх. — дзвін; із стцсл. іс л а к о л т>. 
В Інших слов, мовах відповідники стцсл. слова такі: болг. 
ЗНТїНЄЦ, серб. ЗВОНО, Ч. 2УОП, іт, склуоп, рос. колокол. 
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Стцсл. „клакол'ь” походить з праслов. *ко1ко1-ь, яке, 
очевидно, є редуплікацією (подвоєною формою) звуко¬ 
наслідування: * кої — * кок 

В цсл. мові в Україні слова „колокольннца” її „кодо- 

кольням означали дзвіницю. 
У рос. мові дзвіницю й тепер називають словом „ко¬ 

ло кольня. 
Але „дзвін” у значенні звук дзвона в рос. мові нази¬ 

вається з в о и. 
Приклад із староукр. мови: „Позвониша в*ь колоко- 

льГт. (Слово о п, Іг, П87 р.). 

Колос — сукупність зерна на вершковій частині стеб* 
ла (соломинки) збіжжєвої рослини: жита, пшениці, вівса, 
ячменю; із ст. сл. класі?. 

Ьолг. клас, клаеьт, серб, клас; ч. кіаз, п, кіоз; рос, 
колос. 

Слово це - - праслов’янське (прасл. корінь * каї-) пра- 
Іпдоевр. походження, Пор. албаїь каїї (колос, соломинка). 

Таким погляд, що корінь слова „колос” означає ко¬ 
лення або те, що колюче (пор. колоти; ст. сл. клати, 
— прасл. корінь * каї-) — це тільки одне з припущень 
щодо походження цього слова. 

Колос, кбльос— велетень; гігант; з гр. коїоззоз — 
■.т'іпська статуя. 

„Колос на глиіїяних ногах” — так кажуть на те, що 
з вигляду величне, а насправді — слабеньке, або й гниле. 

Це основане на біблійному оповіданні. Див. Кн. Пр. 
Даниїла 2. Ь45. Цареві вавилонському Навуходоносоро- 
ві снився загадковий сон. Приснився йому бовван такий: 
„Голова його — з чистого золота, груди його та рамена 
його — зо срібла, нутро його та стегна його — з міді, 
голінки його з заліза, ноги його — частково з заліза, а 
частково з глини... 

Аж ось одірвався камінь сам, не через кого, і вдарив 
боввана по ногах його, що з заліза та з глини, й розто* 
рощнв їх. І розторощгїлися ’— залізо, глини, мідь, срібло 
та золото, і вони стали, немов та полова з току жнив, — 
вітер розвіяв їх, і не знайшлося по них і сліду”. 

Пророк Дяі-шїл відгадав цеп сон: Царство вавилон¬ 
ське за никне, — і воно стало символом колоса ґбоввана) 
на глиняних ногах. 
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Колоти — 1* вбивати в що шпильчастий кінець чого; 
2. розбивати дерево вздовж його слоїв. 

Ст. сл. клати; болг* коля; серб, кдати; ч. кіаіі; п. 
кіос. 

Слово це (його прасл. форма * коШ) — праіндоевр, 
походження* Пор. лит. каШ ~ бити що сокирою, моло¬ 
том і т*п* 

Лекс* 1596- ІЗ: Занзаю -- уколюю. 
Подібні слова: колька, колій, колючка, розколина, 

„Коліївщина” (цебто „Гайдамаччина"), проколоти, вико¬ 
лоти і б. їн. 

У фразеології: „Колька тобі в боки!" (Щоб тебе 
в боках кололо — боліло всередині). „Сто кольок тобі 
в ббкиГ „А кольки тк не хочеш?” {Так лайливо кажуть 
до того, хто домагається чого від кого). 

Колхбз — рос. абревіптура: колектнвтюе ходяйство; 
в укр. перекладі колгосп (колективне господарство)* 

Коляда — рід особливої народпьо? пісні, яку співа¬ 
ють у передріздвяному періоді й па Різдво. 

Наше „коляда” безпосередньо походить від ст. слов* 
коїесіа, з лат, саіепбае (а це з грецького каїепсіаі), що 
означало перший день місяця. 

Давні греки й римляни дуже врочисто святкували 
Новорічні Календе, цебто перший день новорічного міся¬ 
ця; тоді й також співали особливі (кялендні) пісні, а цей 
дохристиянським звичай продовжувався за часів христи¬ 
янства. Але Церква згодом поєднала ггередхрнстнянські 
новорічні урочистості зо Святом Різдва, і коляди таким 
чином почали співати вже тільки в зв’язку з Різдвом* 

Звичайно, тут ідеться тільки про грско-латинське по¬ 
ходження самого слова „коляда” (здріби. „колядка"). Ко¬ 
ли ж Ідеться про самі пісні цього роду, то треба мати на 
увазі, що вони існували в нас з давніх-давен, і постали 
вони в нас ще тоді, коли слова „коляда” в нас не було. 

Коляди — це була в нас одна з категорій обрядових 
пісень, що виросли з грунту наших прадавніх (передхрнс- 
тиянських) релігійних вірувань. 

Колябораиія - - співпраця; з фр, соІІаЬогаІіоп — спів¬ 
праця, співробітництво, а це з лат* соПаЬогаІЇо — того ж 
значення: сої — з + ІаЬогаге— працювати. 



Лат. соІІаЬогаїог (той, хто працює з ким, цебто спів¬ 
працює) здавна поширилося по всіх мовах. 

У нас воно принялося в формі „колаборант” — за 
аналогією до „лаборант" (той, хто прашоє в лабораторії)* 

На Наддніпрянщині прийнялося слово „колабораціо¬ 
ніст” під впливом російсько „колаборационйст”, що по¬ 
ходить з фр. новотвору з 2'ОЇ світової війни. СоІІаЬога- 
иопізїе — той, хто співпрацює з ворогом (тут ішлося 
про співпрацю з окупантами — гітлерівцями). 

Слово соІІаЬогаіеиг (у значенні співробітник узагалі) 
у французькій мові існує з давніх-давен. 

Коляція, арх. — пир; з польського коїае^а — того са¬ 
мого значення* 

Про те, що п* „ко!ас]а” походить не з італійського 
соїахіопе (сніданок), а з лат* соїаіїо - пир (ст* п, Ьіе* 
яіагїа, суч* п, исгїа), свідчить тон факт, що вдавннну по- 
лпктг вимовляли латинське 1, П твердо, (цебто як л, не як 
ліО* і що в Польщі ще в ХУІ-му віці це слово звучало 
кп/псіа, а не коїлс^а. 

І це польське слово латтш. походження в нас також 
вимовляли з твердим л. 

Лекс* 1627. 154; Пир — учта, бесіда, колацкя. 
У сучасній польській мові 1 у цьому слові звучить 

м'яко: коїасда, а саме це слово вже означає тільки вече¬ 
рю* (Ст. п. мгіесгєгга). Як, ттапр,, у приказці: „2а ]есЗпут 
гавіасіет коїас^а т. оЬіасІет”. 

Командапт, комендант — військовий начальник. 
У Галичині слово це вимовляють з а: командант, 

нім* Коттапсіаїїі:. 
На Наддніпрянщині слово це вимоеіляють з є: комен¬ 

дант — з польського котешїапі. Поляки це слово вимов¬ 
ляють з е за прикладом італійців, які кажуть соттешїаге 
(доручати що кому або поручатн), а не згідно з латин¬ 
ським соттпапбаге, з якого це італійське слово походить* 

(В англійців лат* соттапсіаге формально виразилося 
п двох версіях: іо соттапсі (командувати 1 і іо сотптепгі 
(рекомендувати кого для відзначення), 

З укр. мови на Наддніпрянщині це польське слово 
досить пізно проникло в мову російську, - за часів царя 
Петра 1, 



Не перший то випадок, що українці на Наддніпрян¬ 
щині засвоїли собі такі слова, яких українці в Галичині 
не вживають. 

Припущення Флсмера, що рос. „комендант”, мабуть, 
не походить з польського „котспсіапі”, бо між ними є 
різниця в наголосі, не можна вважати за переконливий 
аргумент. 

Комар — рід маленького крилатого інсекта з жалом, 
яким він всмоктується а шкіру живого створіння І ссе кров. 

Ст. сл. комарь; болг. комар; серб, комар; рос, комар; 
ч. котаг, гт. коїлаг. 

Різні гіпотези щодо походження цього загальносло¬ 
в'янського слова (корінь якого напевно походить з пра- 
індоевропенеького) свідчать, що його етимологія таки ще 
не відома дослідникам, _ 

Слово „комар1*, звичайно, фігурує і в наших старих 
лексиконах. 

Лекс. 1596. 29: Скнйпа — мушка. Скнь)п — комар. 
Лекс, 1627. 455: Мошки, комарі. 
„К о марийський мужик”, танцювати „к о м а - 

р м не ь кого” — часті в Бел. Україні вирази, з російсько¬ 
го. 

Коло Сєвська була Комарннская волость, а населення 
її вважалося за найбільших свавільників. Довгий час, по¬ 
чинаючи з 1582 року, Сєвськ був місцем шісглемття зло¬ 
чинців, через що коло нього зібралося багато одчайдуш¬ 
ного люду. 

Звідси в російській народній мові слово „комарин- 
ский” (танок) — це танок дуже буйний, а вираз „кома- 
рштський мужик” (п також „роскома рипсі.кші мужик”) 
визначує шибайголову. (Вираз цей часто вживається в 
досить нескромних піснях). 

Комбайн — складна машина, що виконує низку по¬ 
слідовних операцій одночасно. 

Слово „комбайн” (з англ. сотпЬіпе, — пор. „скомбі¬ 
нований”, „комбінація") тепер майже виключно визначає 
хліборобську машину, що носить збіжжя й одночасно мо¬ 
лотить його, а солому в’яже в тюки. Це комбінація косар¬ 
ки. молотарки, віялки і в’язалки. 

Комедія — 1. весела драма; 2. у ширшому значенні 
комедія — це всяка чудасія взагалі. 
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Слово це '— грецького походження: кошосііа — ос¬ 
новне значення якого: веселе видовище всякого роду, — 
від когпоа, що означає фестиваль, усякі вуличні паради, 
веселі видовища, всякі форми насміху, (пор. гр. коттюсіеіп 
-- насміхатися), л в цьому іі драму веселого характеру. 

Микола Гоголь кл лей ф І кував свій роман „Мертвьіе 
ду 1111 ттт як к о медІ го, і так Т. Шевченко класифікує свого 
поему „Сон” (під заголовком якого він написав: „Коме¬ 
дія”) саме тому, що їхньою методою в цих творах був 
г і р к н іі н а с м І х, а це було основне значення гр. ко- 
шосііа в літературному сенсі цього слова. 

У ще основнішому грецькому значенні подають це 
грецьке слово паші старі лексикони, 

Лекс, 1596. ЗО: Трьіжншце ■— трит. позорище — мімгг- 
це где комедію спрїшуют, 

Лекс. 1627. 253: Назмнаєтся тьгж „сішь” комедія и 
игрпеко розмаитьіх игор. 

Там таки, 80: „Игралшце — игриско. М%сце, где го- 
нитвм бивают, и поєдинки, и комедій”. 

Коментар 1. пояснення (зокремаж у прилозі до 
КНИЖКІІ); — вислів особистої опіпії про що. Походить 
з лат. сотшепіагіит — вияснення. 

У Зах. Укр. тільки ..коментар1', я в Сх. Укр. частіше 
„коментарій^ згідно з нашою старою формою цього сло¬ 
ва. 

Днв, Лекс, 1627. 425: Коментарій толковннк. 
Комин - - димар. До нас прийшло з польського ко¬ 

пил, а це з нім, Катіл, що походить з лат, саглиз, а це — 
з грецького катіпоз. 

Кіїмпп гю-рпсінст,кому труби. 
Російське „кпмпи” (ідо є синонімом нашого слова 

„ватран”, польського „котілек” та англ. „£іхе ріасе”) 
ввійшло в російську мову (за часів царя Петра І) безпо¬ 
середньо з німецької мови (це нім. КагпІп). 

Слово „комин” білоруси взяли собі з польської мови, 
п чеське й словацьке „копил” виводиться безпосередньо 
з нім, Катпіп, 

Своє „димар” вживається (поруч слова „комин”) тіль¬ 
ки на Наддніпрянщині. Зах. Укр. вживає слово „комин”. 

Слово „комтшяр”, — подібно як і в поляків „коті- 
піагг”. а н росіян „трубочмет”, переносно вживається 

253 



для характеризування такої людини, якої лице, руки й 
одежа забруджені „начорно”. 

Комиш — очерет. З тат, камиш ■— очерет, рос. ка- 
мйш, тростннк. Дм. 536. 

Комір — та частина одежі, що охоплює собою шию, 
а в верхній одежі може (в формі викладки) навіть опус¬ 
катися на груди. 

Слово цс до нас прийшло з польської мови (пор. п. 
кпІПІвГХ), І її ['(ЇЛИ чині це СЛОВО ВИМОВЛЯЮТЬ ЯК „ЇСОВНІр”, 

а на інших укр. землях, — як „комір”. Поляки взяли це 
слово із старонім. Коїпег (нашийник), що, як І фр. со- 
Ііег, походить з лат, соїіаге (маїшішшк), від лат. соїішп 
— шия. Через Україну польське „коїпісгг” (Із ст, н. коїі- 
пег) прийшло в рос. діялекти („ковиер”, „кавнерь”, „кол- 
нер”), але російська лїтерат, мова не прийняла його, а 
зберегла старе східньослов’янське „воротникь” — демі¬ 
нутив сх. слов, „вороть”, що походить з праслон, Хотіть; 
звідси староболг. врат*ь і суч. болг, вратник. 

Коміть, місц. — додолу, вниз. Слово це вживається 
тільки в зах. укр. говорах, і то тільки у фразі „Коміть 
головою” (падати). Де слово є (з говорів Галичини) у 
Верхратського „Знадоби до словаря южноруского” (3877 
р.), І є воно й на Волині. 

„Коміть головою” падати — падати вниз головою. 
Слово „коміть” подане в Словнику Б. Грінченка, І там 

його пояснено російським словом „внизь” (додолу). Грій- 
ченко подає його з праці „Знадоби до словаря южнорус¬ 
кого” І. Верхратського. 

„Коміть головою" (падати), „стрімголов” (падати, ле¬ 
тіти), „стобурчака” (падати, летіти) на Крем’янеччині оз¬ 
начають одне й те саме. 

Збережена и закостсчіілш словосполуці „коміть голо¬ 
вою”, слово „коміть”, що ного староукр. форма мусіла 
бути * к о м о т ь, являє один з рідкісних деривативїв ста¬ 
рослов'янського „коміз" (з праітїдоевр. * когп- : ' кат-), 
що означало глиб, глибінь (пор. латв. каша — глиб), 
цебто всяке вгнуте (чавленням) місце або виколупане 
(по шматку) місце в чому. Звідси й укр. слово „кімса” 
(із староукр. коміз-са) — відколупаний, відломаний, від¬ 
кроєний кусок чого. (Див. Словник Грінченка: укр. к і м- 
с а, рос. колгь, кусоїеь). Польське котїе^а (корито) також 
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з праслов, * копгь (глиб) походить- (Див. Брюкнер, 
5ЕЛР)* Пор* рос* комкать* 

Комільфо — так, як треба (поводитися а товаристві); 
пристойно поводитися; з фр. ситіле іі (аиі — як треба. 

Кбмонь, арх. ■— днв. кінь. 
Слово о л. І* 1187 р*: Кбмонь в-ь подуночи Овлург 

свисну за рккою. 
Там таки: СЬдлай, брате, сном бринзи канони. 
Т. тл В'ьвр'ьжсся на бріїЗі* ісомонь. 
Т* т.: Брт>зип комопм. Комопі ржуть за Сулою, 
Комора —- кімната без печі Гг вікон (криша належна 

до хати) для складання харчів. 
Ст. слов. камора, комора (лор. стцсл. камо¬ 

ра), що збереглося в усіх сучасних слов'янських мовах 
(з наголосом на середньому складі: -ма-, -мо-) не є сло¬ 
в'янським словом з походження. Грецьке катага (скле¬ 
піння, — пор. укр. склеп — гробниця) запозичили рим¬ 
ляни; звідси лаг. сатага, а з нього цім. Каттег. 

Чи слов’яни запозичили це грецьке слово безпосеред¬ 
ньо з грецької мови, чи може посередньо — з латинської 
мови, — це питання. 

У наших старих лексиконах ось так пояснювали зна¬ 
чення слова „комора”: 

Лекс. 1596. 31: Хранилница — комора, спижарня, 
Лекс, 1627. 280: Хранилница —■ комора, сп'Ьжарня. 
Там таки: Комора — клКть, засклепеньє, склеп, 
Т* т.: Клітгь —- комора, кувната. 
Комірником (від „комора”, „комірка”) наші се¬ 

ляни називають таку людину, яка живе в чужій хаті* Ко¬ 
лись бездомній людині давали притулок у коморі (в ко¬ 
мірці — при хаті), і звідстт слово „комірник” постало. 

Див. Лекс. 1627. 218: Ссдшгк хлоп, або коморішк. 
Там таки: Сьдбмпик — еусЬд, комор ник. 
На Волині слово „комірне” і досі означає податок, а 

„комортіїік" — податковий екзекутор* Ці слова більше 
ніж деінде закріпилися на Волині тоді, коли вона опини¬ 
лася (1596 р.) в державних межах Польщі. За часів істо¬ 
ричної Польщі терміном „комора” називали скарбни¬ 
цю князя чи короля, а ті урядники, що збирали податки, 
щоб цю скарбницю заповнити, називалися поморни¬ 
ками. Наші ж селяни вияснювали це по-своєму: поль- 
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ськай комірник — це той, що „наші комори грабує'1. 
Компанія — товариство; з італійського сотра^па, а 

це з народньо-латннського сотрапіа, від лат.: сот- (з, ра¬ 
зом, спів-) д- рапіз (хліб), цебто гурт спільнохлїбннкїв. 
(Пор. укр. однокашники - ■ ті, що при спільній каші 
жили). 

Іт. сотра^па прийшло в укр. через польське котра- 
піа ще за часів історичної Польщі. Тоді н ішзацькІ за¬ 
гони компаніями, а легкозОройного козака „компа¬ 
нійцем” стали звати. 

В укр, народній вимові — „кумпанія”, але народне 
значення ного має лейоратишшй характер. Пор. пародию 
жартівливо-іронічну пісню: 

„Зібралася кумпашя, невеличка, але „чесна”. 
Похідні слова: компаньйон (з фр. сотрадпоп); аком¬ 

панувати (у Зах. Укр. акомпапіювати) — з фр. ассот- 
раепег; акомпанемент (у Зах. Укр. акомплшїімсмт) — 
з фр. ассотра^пешепі; (музичним супровід стнош); к о м- 

ианія (англ. сотрапу) — промислова або торговельна 
спілка. 

Комсомол — абревіятурл: Комуністичний Союз Мо¬ 
лоді, з російського „Коммунистическиїї Союз Молодежи” 
(Комсомол - - КСМ). 

Слово це —■ один з совєтських термінологічних НОВО' 

творів. 

Комсомол — це організація, яка виховує кадри май¬ 
бутніх кандидатів на членів комуністичної партії СССР. 

Комуні я - Причастя. В українську мову прийшло 
з польського кошипіа (Причастя), що походить з лат. 
соттишо. Слово це вживається в нас дуже рідко, і то 
тільки в Галичині. 

Кбнар, місц. — віть, гілляка; з лоль. копаг. (У бол¬ 
гарській мові конар — це великий визубень скелі). 

Польське копаг у нас уживається дуже мало, і то 
тільки в Галичині; там таки й слово „конаристий” — гіл¬ 
лястий. 

Конати — вмирати. Слово це тепер уважається за не- 
йоратмвне. Пор. в укр. пісні „Вкраїно, мати, кат скопав!” 
— цебто не вмер, як це розстаються з життям чесні лю¬ 
ди. а тільки сконав. 
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Слово „конат и” в значенні вмирати не має пейора- 
тивного характеру в болгарській мові. 

Корінь цього слова — праслов'янський: * коп-, що 
означало останню точку чого. Тому що кожна з двох про¬ 
тилежних точок відтинка лінії називалася = коп-, то цей 
праслов. корінь є спільним для старослов'янських слів 
коньць (кінець) та искони (спочатку). 

Прасл. корінь *коп- наявний у сгароукр. „копець" та 
в суч. укр. „споконвіку", цебто з прапочатку. 

Початкове значення слова „конати” — це доводити 
до останньої точки. 

Сім’я слів: архаїчне кончина (смерть, упокоєння); 
конати, покопати, виконати, доконати, сконати, пере¬ 
копати, споконвічний, шіконини (а не „виконавчий” — 
з польського ^укопашегу). 

У старій укр. літерат. мові слово „конати” не мало 
исйоратгішгого (гіршого) значений. Його вільно вжива¬ 
ли як сипонім слова „вмирати”. 

Див. Катих. Н)4о р., 226: „И заволавши голосом вели¬ 
ким, Іисус рекл ... А тоє рекши скопа л'\ 

А своє архаїчне слово „кончина” ми й тепер уживає¬ 
мо дуже врочисто (подібно як і слово „упокоєная”) за¬ 
мість слова „смерть”. 

Конвалія — ланднш. Слово це походить з лат. соп- 
уаііагіа, а до нас воно прийшло через польське котуаііа. 

Конверт — мала пакетна обгортка листа. Слово „кон¬ 
верт", що стало в нас літературним, так вимовляється (з 
носовим приголосним звуком — н) тільки на Наддніпрян¬ 
щині і в Росії (де його почали вживати за часів царя 
Петра І). 

У Галичині „коперта”, з польського корегїа, тцо по¬ 
ходить з іт. сорєгіа (з ередньов. лат. сорегіитп, від сорег- 
іпб — покритий). 

У Галичині також уживається слово „коверта” — 
з фрашь сои\тег£е (конверт). Чому Наддніпрянщина (а за 
нею її Росія) вставила н у це слово, —- це питання інтри¬ 
гує дослідників. 

Можливо, що на Наддніпрянщині його вставили так 
непотрібно, як непотрібно там вставили к в слово ком- 
гілет”1*, і вимовляють його комплект, та її дали йому ста¬ 
тус літературного слова. 
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Кондиція, арх, — класове походження; з польського 
копсіус^а (скорочено — копсіа), а цс з лат, сопсІШо, що 
означає умову. Суспільні умови (сопсііііопез) визна¬ 
чали суспільний статус особи, а це значить і суспільне її 
походження. 

Добре уваживши кондицію,,. Катих. 1645 р> 56. 

Кондоленція — вислови співчуття тій людині, що в 
жалобі по смерті близької їй особи; з лат. сопсіоіепіїо, 
від сош (що перейшло в соп) — з + їїоіеге — боліти за 
кого, співчувати; ст, слов, (і ст. укр.) уболевати, 

„Кондрашка схопив11 — параліч, апопдексінний удар; 
з рос,. Так само з рос. „Кондратій або Кондратїй Іванович 
схопив11. 

Коректура — здогад, припущення. 
Спроба відтворення тексту зіпсованого писаного тво¬ 

ру на основі здогадів — це також кон'єктура. 
Слово це походить з лат. сопіесіига, від сопіасео, соп¬ 

усі, со^есїит, -ге (кинути разом): соп (з) + їасеге — 
кидати, 

Лекс. 1627. 272: Усмотрню - - коп ьєкту ру чім по. 

Коник стрибунець - - це рід інсокта тієї породи, що 
по-латинському називається Іосизіа, цебто сарана (са- 
ринча); трав'яний стрибунчик. Рос. кузнечик; англ. £газх- 
Ьоррег; иім. НеивсЬгеске; фрапц. заиіегеїіе. (С. Рііпіиз 
Зесипсіиз, умер 70 р. після Н. Хр.) у своїй „Історії при¬ 
роди” (37 книга) по-латинському називає цей рід інсокта 
Вгуїіиз (§гі11из), 

Лекс. 1627. 214: Сверщ — коник, скачок, сверщок. 
Там таки, 197: Прузи — коники, кобьілки, саранчя. 
Лекс, 1596. 24: Прузи — коники. Пружіє — коники. 

Конклав — та рада кардиналів, що збирається для 
вибраний нового папи; з лат. сопсіате - - замкнена кім¬ 
ната: соп (з) + сіауіз (ключ). 

Кімнати конклаву (в Сикстниській Каплиці) не відми¬ 
кають до часу вибрання нового папи. 

Коновка, кінва — кухоль. Слово це походить із се¬ 
реди. горішн, нім. Каппє ■— кухоль. 

Рос, коновь; білоруське коновка; ч. копеу; п. копеїу; 
ст. укр. коновь. До нас, а від нас у Москву, слово це при¬ 
йшло з польського колеш, копешка. 

Лекс. 1627 р,, ст, 24: Водиог — відро, конов, цеб£р. 
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Котюн — чол. ім'я; із стцсл, Комоп’ь, а ке з гр. копоті 
— бистрин, трудящий; від копіо - спішу. 

Конопля — рід високої тонкої рослими, зовнішня ма¬ 
са якої волокниста, а в китиці на вершку є сім'я. З воло¬ 
кон роблять прядиво на питки, з яких тчуть полотно, а 
з сім'я б'ють харчовий олій* 

Слово це всеслов’янське їндоевроп, походження. Пор. 
гр. капаЬіоз, середньовічне лат. сапариз, сагшарів; сучас¬ 
не перське капаЬ, вірменське капар, литовське капарез. 

Стцсл. конопля, болг. конбп, серб, к 6 н о п л ь а, бі- 
лоруське к о л о п н я, ч. копоре, п. копоріе (сучасне тільки 
в множинній формі), старе польське одїь форма копор 
(невідомого роду) вже не вживається. 

Спроби відтворити праіндоевроп. корінь цього слова 
та вияснити його початкове значення в висліді дали низ¬ 
ку різних гіпотез* 

Костянтин — чол, ім’я; із стцсл. Кон’ьстамтнтгь, а це 
-— 3 грецького Копзіапіїпоз, що походить з лат* Сопвіап- 
ііпиз -- від прикметника сопзіапз, рол* шдм, сопвіапііз 
— стійкий, непохитний. 

У Острожському Листі 1520 це ім'я написане (кири¬ 
лицею) згідно з його тодішньою укр. народньою вимо¬ 
вою: Костянтин. (Звичайно, у ньому звук я означений 
юсом малим), 

У Житіях Кирила й Мефоділ — по багатьох списках 
ХН-ХУІ ви* -— часто подається форма Костантнн-ь (поруч, 
Копстантнн-ь). Українська народня форма цього ймення 
-— Кость, яке в народньому сприйманні, звичайно, асоці¬ 
юється зо словом „кість” (род* відм, „кості”)* 

У нашій старій книжній мові ймення бувало також 
скорочене на „Конста”: 

Див, Лекс. 3627, 427: Комета, лат. — тверд, крапок* 
Констатітш — тоєж. 

Константій — чол. ім'я: із стцсл, Константїїї, з гр, 
КопбЩпііо5г а це 3 лат. Сопзіапішя — від прикметника 
сопзїапТіиз, -а, -ит: стійкий, -а, -е, 

З прикметника соп&іапііа утворено й іменник сопзїап- 

■йа, -ае: стійкість, непохитність. 
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Між значеннями імен Костянтин І Константій 
немає різниці, бо вони утворенні з двох різних формаль¬ 
них версій одного й того самого прикметника. 

Лекс. 1627. 426: Константій — кріпчайшій. 

Конституція — 1. уклад тіла людини; 2. основні за¬ 
кони, що відносяться до устрою держави {ст. укр, устав); 
3. слово „конституція” в західніх мовах також означає 
чернечий (монаший) устав, статут великої організації і 
державну хартію. 

Слово це походить з лат. сопвШиїїо — від сопзШиеге 
— І. поставити; 2. установити. Звідси конституанта 
— установчі збори, цебто збори для вироблення й схва¬ 
лення конституції, хартії, статуту. 

Лекс. 1627. 24У: Состояиіє — конституція. 

Консул, консул ь — постійний иредститшк даної дер¬ 
жави в Іншій державі, який своєю рангого займає друге 
місце по амбасадорові, 

Амбасадор даної держави в Іншій державі — тільки 
один, і він урядує в столиці, а консулів даної держави мо¬ 
же бути іі кілька в одній і тій самій державі — в різних 
містах її. 

„Консул” {у Зах. Укр. „консуль”) походить з лат. 
сопзііі. 

У Римі перед Н. Хр. консулами (сопзиіез) звали 
двох найвищих урядників цього міста. 

Контамінація —- утворення нового слова шляхом з’єд¬ 
нання (чи „схрещення”) частин двох інших слів, або час¬ 
тинки одного слова з цілістю Іншого слова, Напр,: ру¬ 
копис, фізкультура, англ. гтнгїеі (гпоіог Коіеі); рос. 
(в СССР) „военком” (военньїй коммиссар). 

Слово це з лат, соп*атпіпаІіо — від сопїатіпаїдіз —* 
занечищений, а це від соиіатіпаге — заиечистити що 
шляхом змішання його з чим-будь іншим. 

Контекст — уривок тексту, який має закінчене ціле 
для зрозуміння значення слова, чи словоладу, чи речення. 
З лат. сопїехіііз — з’єднання, тісний зв'язок. 

Контентувати, -ся, арх. — задовольняти, задовольня¬ 
тися. З лат. сопіепіия — вдоволений. 

Лекс. 1627 р. 53: Дбсит маю, контентуюся. 
Там таки (Передм.): Которьій мя гойне за послуги 

уконтентовал. 
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Контішувати — продовжувати* 3 лат, сопіїлиеге — 
того самого значення- Слово це прийшло до нас через 
польське копїупио^аб. У Польщі залюбки це слово вжи¬ 
вають замість свого рггесїїихае. 

Контора — канцелярія, або установа, що займається 
рахівництвом підприємства. 

На Наддніпрянщину прийшло або з нім. Копїог, або 
з голлятід, Капіоог. (Спочатку в нас вимовляли його 
кантора). 

Польське капіог, нім. Капіог і голлянд. копіоог похо- 
дять з фр, еотріоіг, від сотріег — числити, рахувати, 

Контроверсія — дискусійна різшшя в поглядах на 
кого, або па що. Складене з лат. слів еопіга (проти) 

уєгіо, уєгН, Vсг5^1т1 усгієге (обертати навколо). 
К О П Т р О ІД Є Р с ї И її ц н - тон, про кого висловлю¬ 

ють різні оипііГ. 
Лекс* 1627* 267: Проступок, о которьій бьіваєт скар¬ 

га або контроверсія. 
Там таки, 425: Контроверсія — зрив пр'Ьніє (197): 

пря, рвенїє — спор, понна, перечна. 

Конфектл, арх. — цукерка. До нас прийшло із ст, 
польського копїекі, що походить з нім. Копїесі, а це з се¬ 
реди. лат. сопіесішп (виготовлення ліків). 

Лекс. 1627, 222: Сладкости — конфектьг. 
Там таки, 105: Лакомий на пети конфектьі. 
Було в нас і слово „коифета" (і „конфет”) з іт, соп¬ 

імо. 
Тепер на Наддніпрянщині закріпилося слово „цукер¬ 

ка” (жіи. роду) — з польського сикіегєк, — і воно про¬ 
голошене літературним. У Галичині це поль. слово вимов¬ 
ляють цу корок, а на Волині — цукерок (чол. ро¬ 
ду)- 

Конфітура — варення. З польськ, кспШига, а цс — 
З франц. сопГііиге* 

Кошшпієнт, арх. — шгсар. Із ст. п* сопсурідепі;. що 
походить з лат. сопеірїепз, род. підм, сопсіріепііз. Конци- 
пієнтом у Галичині називають (за польським зразком) 
ту особу, тцо проходить прашшчу практику (п суді, або 
п адвоката). 

Конче — обов’язково, неодмінно* їз староукр. ко- 
нечьніь, а це із ст, слов, коньчьнь (конечний, у значенні 
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кінцевий, чи, як у нас кажуть: остатбчний — з польського 
озїаіесгпу). 

Вихідною базою цих слів є ст. сл. слово коньць 
(кінець) з прасл. коренем * коп-ц що означав останню 
точку будь-чого. 

У нашім книжній мові ХУГХУІІ століть замість „ко¬ 
нечно” (конче) під впливом польськ. кодіесгпіе освічені 
люди казали: „конечне”. 

Див, Катих. 1645 р., 51: Конечне подь особою Вина. 

Конюший, арх. — конюх. З польськ. копіпзгу, від сло¬ 
ва когї (кінь). 

Лєкс. 1627 р. Л52: Началник копій - - к о н ю ш і й. 
Кольки — ковзани. Наше традиційне слово „коньки", 

що було вживане на всіх українських землях, па Наддніп¬ 
рянщині між двома світовими війнами заступило слово 
„ковзани”, що походить з діалектів Сх. Укр.. У Галичині 
одночасно появився новотвір „совги” - замість слова 
„кольки”. 

Літературним — поруч слова „коньки” — стало сло¬ 
во „ковзани” — в сім’ї слів: ковзанка, ковзаняр, ков¬ 
занярка, ковзанярство. 

Усе це -— від „ковзати”, „ковзатися”; від ст. слов. 
сковльзати; рос. скользить; болг. клизити; ч. кіоихаїі; 
п. 8Іі2§ас (віє), звідси вііядатока. 

Коньяк — рід алькогольного на піітку; з фр. содпас 
— від назви французького міста Со§пас (коньяк) у депар¬ 
таменті Шар літі, жителі якого виробляють цей па ниток. 

Кооперація — система кооперативної промисловості! 
й торгівлі; з франц. соорегаііоп, а це з лат. со- (разом) + 
орегаге —- діяти, працювати. 

Кооперативу кооперативний, кооператор, коопера¬ 
торка, 

Англ. со-орегаіе, со-орегайоп означає: співпрацювати, 
співпраця. 

Копати — зрушувати землю заступом (городником, 
мотикою). 

Серб, копати; болг. копам; рос. копать; ч. коралі; п. 
корас. 

Слово індоевр, походження. Лптеї. караі (сікти); лнт. 

карої! (рубати, колоти); карійз (мотика); гр. кбріо (ру¬ 
баю, колю). 
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Праіндоевр, корінь *кор- : -кар- *кер- означає удар. 
Сім'я слів: копати, копач, копачка, землекоп, вугле¬ 

коп, викопалини, розкопи, копкий, викопати, закопати, 
перекопати, прокопати. 

Копистка — мішалка; дерев’яна подовгаста лопатка 
з довгим держаком — для вимішування тіста, зернового 
корму для худоби І т. ІТІ. 

Корінь цього слова той самий (коп-), що й слова 
копати* 

Від слова „копистка11 походить прізвище Захарії Ко- 
пистенського (| 1627 р*)* 

Копито — тваринна стопа з рогової маси — в коня, 
мула, осла, зебри. Ст, сл* копьіто* 

Корінь коп-, цебто той самий, що й у слові копа- 
т н. 

Пор, польське „кораб” (рити городником землю) ї 
ТІкорас” — бити ногою (коли кінь б’є копитом), 

Лекс. 1627* 445: Копьїто* 
Там таки, 470: Копьіта. 
Слово о п. І. 1187 р.: Под копьітьт, 

Коп’є, прх, — ратище* Корінь слова той самий, що й 
слова „копати11. Болг* копе; серб, коплье; рос. копье; ч. 
корі; п* коріа. Пор* гр. коіз (тесак, кинджал)* 

Слово о іт. 1. 1187 р.: Хощу бо копіє преломити. 
Там таки: Трещат копіа харалужньїя. 
Т* т*: Копіа поють* 
Лскс. 1627. 207: Копі>я, стріла* 

Копія — відпис; список. З лат, соріа. 
Лекс. 1627 р. 361: Перепис з книг, копіія, 

Лскс. 1627* 317: Перепис, переклад, копія. 
Копровім, дня, гній* 
Кора — зовнішня поволока дерева. 
Ст* слов. кора; болг* кора; серб, кора; рос* кора; ч* 

кіїга; п. кога* 
Праїпдоевроп. корінь цього слова — *ког-+ що за¬ 

свідчений лат. словом согіит, що означає: груба шкіра, 
груба поволока* 

Пор* також лат. соНех — кора коркового дерева; 
звідси наше „корок”* 

Укр* ..кориця1’ — дим і путин слова „кора11* 
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Корабель — судно. Укр. „корабель1' дішінутив ста- 
роукр* „кораб”. 

Слово о п. І, 1187 р.: Леліючи корабли на син'Ь мор'к. 
Слово цс загальнослов'янське. 
Стцсл. корабль, корабнць (дішінутив); болп кора б; 

серб, кораб; рос* корабль; ч. когаЬ; ш когаЬ. 
Думки про походження цього слова та перше зна¬ 

чення його дальше поділені. Корінь його — безперечно 
праіндоегф., про цс свідчить грецьке слово кагаЬіоп (ка- 
гаЬоз), що означає судно, а також народи, лат. сагаЬиз 
(човник, що зробленим з прутів і обтягнений шкірою), 
согЬіїа (маленьке судно). 

Корабель* — „Спалити всі свої кораблі” — по¬ 
рвати все з своїм минулим, „Зірвати мости за собою”. 

Гр. історик Плутарх оповідає, що після падіння Трої 
в XII в. до Хр. троянці спаслися на кораблях, але буря за¬ 
несла їх до берега р. Тібра в Італії. Чоловіки подалися 
оглядати місцевість, а потомлені жінки осталися на бере¬ 
зі. Вертатися додому в Трою не було змоги, а чоловіки 
схильні до дальших небезпек. Тому жінки попалили всі 
кораблі, і тим змусили чоловіків позоставатися в Італії. 

Коран, див. А л к о р а н* 

Корба — ручка для обертання осі, з нім. КигЬеІ, а це 
з лаг сигупз — скривлений, зігнутий; звідси й англ. сигЬ 
— зігнути кого духово, щоб підпорядкувати його своїй 
ВОЛІ* 

Корба - кбшїль, корзина. [і лаг. шгЬІз. 
Корван, корвана — жертва Богові. Стцсл, корваїгь, 

з грецького КогЬап, а це із ст. євр* СогЬап жертва, що 
присвячена Богові. 

У Новому Заповіті сказано: „Корвань єже єсть дарт>”. 
(Єп. Марк. 7. II). 

Від „корпан-ь” походить укр* „карнавка” — скринька 
для збирання грошей у Церкві. 

Лекс. 1627. 425: Корван — дар або офіфованьє. 

Кордон — границя. 
До нас прийшло з польського когсіоіг що означає 

політичну границю. Походить воно з франц. соггїоп (що 
означає: шпур), з лат. сЬогсІа; звідси н франц. согбе (ма¬ 
лий шнурок). 
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Лат. сЬогсіа походить з грецького сЬоггїе (шнурок, 
струма)* 

Слоио границя означає не тільки територіяльно- 
нолітичну лінію розмежування, але псяку велику межу. 

Слона це — загальнослов'янське її тфлїндоевропей- 
ськсч 

Стцсл. гра ница; болг. границя {кгаї, межда); серб, 
грааница; рос, граница; ч. Іігапісе; гт. $гапіса; (франц. 
Ггопйеге). 

Укр. „границя'* димінутив укр. „грань”, яке означає 
те, іцо в нас звичайно називають словом „кант11, що по¬ 
ходить з нїм. Кате — грань (англ. е<І£е). Слово це все¬ 
слов'янське. Стцсл, грань; рос, грань; словацьке Нгаіі; 
польське £гагї. 

Праіндоевропейське *@гап- проявило себе також у 
тому пізнішому варіанті, шо наявний у нім. „Огепге” 
(границя), мабуть, через розннтконо-проміжне Спіпге, 

Коректура — поправки. До нас прийшло з польськ. 
когекіига, а це нім. Коггєкіиг, що походить з лат, сог- 
гесЦій, -а, -иш (виправлений, -а, -е) — від соггі^о, соггеН, 
соггєсіит, соггі£еге: ш-гпростовувати, спростовувати, по¬ 
правляти, Звідси н слово „коректа”, яке означає всяке 
виправлення, хоч воно переважно відноситься до 
виправлення писань. 

Корець міра сипкого. 1 (сходить з грецького кбгоз, 
а цс Ь ст. єнр. ког (див 1 Цар. 1.22, 5.2, II, Сзд, 7. 22 
і і 11.). 

Старосл. корт?, корьць. 
Ст, евр. ког постало з асеир. кигги, як міра сипкого. 
Ст, євр. ког мав 260 літрів. (Пор. ще Єв. Лк. 16. 7). 
Лскс. 1596. 29: Спуд — корец, албо ніякая коробка. 
Там таки, 98: Корець, м‘Ьра, з словацка, 
Т. т., 231: Спуд — мйра, корець, чвертня. 
Коридор — поздовжній прохід, по обох боках якого 

є стіни. 
Італ. соггісіоге, фр. согнсіог; нім. Коггісіог; з лат. сиг- 

гііиг — біжить, від лат. сигго — біжу. 
Слово „корнтар” в укр. мові в Галичині походить 

з польського „когуїагг” (коридор). 
Коринф, арх, — Коринт. Стцсл. Коринфа; гр. КогупіЬ 

— старинна назва одного з міст Греції. Походження цієї 

265 



назви традиційно пов'язують із гр. кбгусіоз — прикраше* 
ний гребенем. 

Лекс. 1627. 425: КбрІнф — ел. насьіченьє або оздоба. 

„Корисне (єднати) з приємним”, — крилатий вираз 
із твору рим. поета Горація ,.Мистецтво поезії”. („Агз 
роеііса” 65 р. перед Н. Хр.), Цей його вираз по-латин¬ 
ському: „сіиісе сит иШе”. 

Коритися — піддаватися чиїй волі. Слово всеслов'ян¬ 
ське праіндоевроп. походження. 

Болг. коріа се; рос. кориться; ч. когіїі зе; п. коггус 

Від праслов'янського коріші * ког- постала велика 
родина слів. 

Стцсл. корити, покорити, покарати, иокорсвати, уко- 
рити, укарити, укоризма, укора. 

Старослов. (і праслов.) корт, збереглося тільки в 
стцсл. мові (корь) та ще в мові болгарській (ко р); 
обидва вони означають: докір, осуд, ганьба. Апофоніч- 
ним варіятом праслов. кореня *ког- був прасл, корінь 
*кагце значить, що слова корити й карати по¬ 
ходять з того самого праджерела. 

Пор. лат. сагіпаге — чинити поговір, висміювати; 
латв. кагіпаї — дразнити; ст. ірлянд. ^аіге — докір. 

Укр. сім'я слів від кореня *ког- : корити, покори¬ 
ти, покора, покірний, докоряти, докір, коритися, поко¬ 
ритися, скоритися, перекірливий, наперекір, покірливий, 
покірність, упокорити, упокоритися. 

П. Беринда так вияснює слово коритися: 
„См^рягося, коруся, понижаюся”. Лекс. 1627 р., 228. 
Корито -— дерев'яний, довгий — видовбаний у стов¬ 

бурі, або збитий з дошок —* збірник на воду, з якого 
кормлять і поять худобу. 

Болг. корито, серб, корито, рос. корь'іто, ч. когуіо, 
п. когуіо. 

Слон, корінь цього слова : ког-, що його відповід¬ 
ником у споріднених словах інших індоєвропейських мов 
є корінь к а г напр.: лит. ргакагіаз (рга-каг-іаз (корито); 
старопруське ргасагІЇз (рга-саг-іїз) — корито. 

Лекс. 1627. 164: „Поило — корито, где поят”. 
Корифей — визначний діяч літератури, мистецтва, на¬ 

уки. 
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З гр. когурНаіоз — вождь, керманич. У старогрецько¬ 
му театрі диригент хору (ній був і запівачем) звався ко¬ 
рифеєм. 

Гр. когурЬаіоз — походить з когуріїе — вершок. 

Кориця — цинамон, 
Стцсл. кориця — днмінутна слова „к о р а". 
Лскс. 1627, 100: Кориця —* цинамон. 
Там таки, 316: Кориця — слл. кінамонон. 
Коричневий — кольору к о р и ц і, цебто цинамону. 
Пер. англ. сіппатоп — соїоигесГ 
Корміїга — неволя політичного, або суспільно-еконо¬ 

мічного характеру. 
Слово це постало з укр. корма (звідси її „керма11), 

що походить із ст. сл. к р т» м а. 
Полі', щгьмщ серб, крмщ рос. корма - рульове весло 

у КІНЦІ човна. 
Від ст, сл. крт>ма походить ст. сл. слово кр'ьмьчіп, 

що означає рульового в судні, цебто керманича судна. 
Слово „кормига11 (від „корма11) в переносному зна¬ 

ченні означає те саме, що в переносному значенні озна¬ 
чає слово „ярмо”. 

Корнет — рід трубки, у війську — сурма. З фр, согпеі. 
Звідси сурмача в війську в західніх країнах Европн кор¬ 
нетом назвали. 

Лскс. 1627. 229: Юграч, сурмач, корнетиста. 
„Корнет” — прапороносець у війську походить від 

фрашь согпеїїе. 

Кормило — чол, Ім’я, із стцсл. Корнил-ь, Корнилїй, 
а це з лат. Согпеїіиз — від прикметника согпеїіиз (також 
согпеоіив, согпеиз) — що означає: роговий, рогатин (у 
значенні: сильний). 

Ріг (лат, согпи) колись був символом сили. 
Лскс, 1527. 425: Корнйлїії — лат. рог, рогат. 
Коробка —- пуделко, Димінутив укр. короб. Наймен¬ 

ший короб — це коробочка. 
Старе значення слова „короб” у нашій народній мові 

збереглося її досі; воно означає зроблену з лика (найчас¬ 
тіше — з липового) корзину. 

Стцсл. краби» (короб, грецьке іЬеке) засвідчене 
в наших старих пам'ятках — у Супральському рукопис! 
ХІ-го віку. 
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Слово це було засвідчене і в нашій книжній мові XVI* 
XVII. вв. 

Див. Лекс. 1596, 29: Спуд — корец албо н-Ьякая ко¬ 
робка. 

Над проблемою походження цього слова ведуться 
дискусії ТИХ ДОСЛІДНИКІВ, ЯКІ ШОК її ЮТІ 1, що це слово не за¬ 
позичене п чужих, н походить із слов'янського джерела, 
що випливає з пра індоєвропейського грунту. Брюкнера 
серед них треба згадати на першому місці. (Вг ЗЕІР). 

Слово це є в усіх слов. мовах. 
Болг. короба (корзина з ликового дерева); серб, кра- 

бульа; рос. короб, коробка, коробья; ч. кгаЬісе; п. кго- 
Ьіа; стцсл. крабіш, крабица. Якщо це слово ведеться з пра¬ 
слов'янської доби, і походить з праіндоєвропейського 
джерела, то його прасл. форма мусіла бути *когЬ-. 

З неслов’янських індоєвропейських ВІДПОВІДНИКІВ цьо¬ 
го слова найближчим до слова „короб" є лат. согЬіз (ко¬ 
шик). 

Коровод, місц. — хоровод. Слово це — з польського 
коголуусі — уживається тільки в Галичині, але й звідти 
Його вже усувають. 

Слово це постало шляхом контамінації хоро- 
(з гр. еЬогоа — круговий танок з піснями) + вод (від 
слова „водити”). 

Хоч колись не було в нас того новотвору, яким є сло¬ 
во „хоровод", але хороводи в нас, — так, як і в греків, 
— були споконвіку. Як І в греків, так І в нас, вони похо¬ 
дять з дохристиянських релігійних обрядів. Паші давні 
хороводи найкраще збереглися в наших горах Карпатах, 
— це гагілки (які також „гаївками” називають). 

Корогва, арх, — хоругов, прапор. 
Слово це походить ІЗ СТ, СЛ. СІЮГО^Ь, СІІОГО^ОУЬ, сЬо- 

го£у, сЬого^уа, А в устах нашого народ}' воно змінило¬ 
ся на „корогва", „корогов". І таким воно прийнялося не 
тільки серед нашого козацтва, але й також серед наших 
письменників та вчетшх, і то ще мс дуже давнього часу. 
Так, напр., і сам П. Куліш пише (в Ч. Р.): „Розпустили 
військову корогов”. 

Була тут непослідовність, бо ж і самі козаки та народ 
говорили її співали про козацького „пана хорунжого" 
(прапороносця), а не про „корунжого’*. 
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Грецьке слово сЬоге^їа (що означає барвисте знаме¬ 
но того, хто веде за собою сіпогоз — людей у круговому 
танку, або взагалі людей у поході) давно проникло між 
слов'ян, що вимовляли його п потім свої при¬ 
ростки до нього додавали. Найближчою до старослов'ян¬ 
ської форми цього слоті є форма польського >+сЬога£ІеллГ\ 

Корон затичка до пляшки, зроблена з коркового 
дерева. До нас це слово прийшло як польське „когек” 
(того самого значення), яке походить з нім. Когк (ко¬ 
рок). У німців є її друге слово для означення корка, а 
саме — Рїгоріеп, з якого російське „пропка” (корок) 
походить. 

Нім. Когк з лат. согіех (кора) виводять. 

Королева — 1. дружина короля; 2. правляча (само¬ 
стійно) державою монархиня з титулом королеви. 

Королик — рід того зілля, яке лемки кропивни¬ 
ком звуть. Латинська його назва ге^аііоінх; (ге^аііз — 
королівський, ВІД лат. ГЄ£І5 — король). 

На голові в цієї рослини — маленький хохлик, немов 
коронка; звідси й „королівська” назва його. 

У нас називають його короликом і цариком, 
у поляків -— це кгбіїк, а в німців ■— 2аикопІ£, цебто ко¬ 
роль з-під плота, бо під плотами це зілля залюбки росте. 

Корбль — один з тих термінів, якими слов'яни титу¬ 
лують монархів. 

Ініціатором теорії про те, що слово „король” у сло¬ 
в'ян походить від імення володаря франків Карлп Вели¬ 
кого (742-814), по-латинському Сагоіия Мадгшз, був ос¬ 
новоположник слов'янознавства чеський учений Йо- 
сиф Добровськиії (1753-1820), Кярло В. створив імперію, 
і своє Ім'я поширив він по всьому світі. А слов'ян по¬ 
громив так, що в них уже пе було сумніву, що його ймен¬ 
ня (по-лат. Сагоіиз, по-нім. Кагі, по-франц. СЬагІез) не 
могло бути нічим іншим, як тільки титулом могутнього 
страшного володаря; так південні слов'яни н чехи його 
ймення Кагі по-своєму пояснили як титул „краль”. Звід¬ 
си пішло польське кгбі і схїдньослов'янське „король”. 

А втім, годі дивуватися слов'янам, що вони з імення 
„Карл” титул „краль” („кгбі” і „король”) зробили, коли 
римляни в самому Римі з імення власного свого правите¬ 
ля Юлія Цезаря {Л2ІІ115 Саезаг, 1007-44 перед Н, Хр.) тн- 
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тул „саеааг" утворили. Звідси й грецьке каізаг, а з ньо- 
го нім. Каізег, стцсл. кесарь, щксарь, з якого наше „цісар" 
і польське „сезагг" походять. А давні болгари ще титул 
„царь" з цього утворили. 

Наше „краля" (красуня) походить з чеського слова 
кгаїа (королева) -— від ч. кгаї (король). 

„Король" попав у нас і в карти, бо і тут він по тузові 
(асові) друге місце займає. 

У XVI гз. у пас почали слово „цар" перекладати сло¬ 
вом „король". 

Див, Лскс, 1596. 33: Цар — кроль. Царство — кро- 
левство. Царствую -— паную, кролюго, 

Але в церковно-слов'янській мові болгарського сло¬ 
ва „царь" ніколи не замінювали, і досі не замінюють, сло¬ 
вом „король". 

К о р о л ь. — „А король таки голий!" —- так вислов- 
люготься тоді, коли по довгому часі правда стає ясною. 

Вираз цеп пішов від казки датського письменника 
Андерсена, 1837-го року: „Нове плаття короля". Два тка- 
чі-пройдисвіти взялися виткати королеві небувалі шати: 
їх будуть бачити тільки справедливі та ревні в роботі 
люди, а всі несправедливі та лпттяї цих шат не побачать. 
Одягнули короля в ці „невидимі шати", і він пішов на 
вулицю. Усі бачили, що король голий, але боялися це 
сказати, щоб не видати своєї глупоти. І тільки один хлоп¬ 
чик, що не знав того, що сказали ці ткачі, крикнув: „А 
король таки голий!" Тоді всі ствердили, що король таки 
справді голий. 

Корона — вінець. Слово це прийшло до нас Із поль¬ 
ського „когопа”, яке походить з латинського с о г о п а, 
що означає вінець — із старослов. (і стцел.) в'їзиеігь; 
тому ст, слов, вінчати (звідси наше суч. „вінчати") озна¬ 
чає те саме, що латинське согопаге (коронувати). 

Див. Лекс. 1627 р* 39: „Вінець — корона, бинда албо 
челец". „В'Ьнчапіє — коронованьє". 39. „Короную, коро¬ 
нувати”. 40, 

Там таки, 458: Стефан, ел. — діадима, корона, в'Ьнец, 
Т, т., 263: В-Ьнчанїе — коронованьє. 
Т, т., 264: Митра, Корона Святнтельская. 
Т. т., 438: Корунованьїй, корунованая. 
Лекс, 1596. 11: Діядйма — корона. 



Там таки, ЗО; Корона — чирвоний золотий фран¬ 
цуз кій. 

Короп — рід риби* 
Слово всеслов'янське. Середи, ллт. у Каесіодорл \Т и.: 

сагра — дунайська риба, корон. 
Рос. карп, польське кагр. 
У Подорожі Іг. Данила ИОй-1107 р. написано: ,,И єсть 

же рьіба єдина, дивна вельми и чюдна* образом-ь яко ко- 
рот»”. 

Пор. фр. сагре, англ. сагр, цім. КагрГеп і ін. 

Коротко — кількома словами. Нлгтр.: „Роскажу вам 
хоч коротко про це". 
Від прикмети, короткий, стцсл. кратнь, краткьїи; 
болг. крагьк; серб, кратак; рос, короткий; ч. кг&іку; п. 
кгбікі. З праслов, *когік-. 

Слово праіндоевр. походження. 
Датське й скандинавське когі, англ. зкогї, цім, кигг, лат, 
сигіиз (скорочений). 

Короткий, коротенький, коротесенький, коротюнїй. Ко¬ 
ротко, коротенько, коротесенько* 

Коротати, — „Свій вік коротати", значить „веге- 
тувати”, а не жити. 

„Вкоротці” — з польського „^кгбісе"; по-укр. „не¬ 
забаром”. 

Корч — кущ. 
Як походження її перше значення слова „кущ” (рос. 

куст), що існує тільки п українській тп російській мовах, 
так і походження й перше значення слова „корч” далі 
зостаються темними. 

Наші старі пам'ятки свідчать, то слова „корч” і „кущ” 
у нас вживалися вдавиину як синоніми. 

Див. Лекс. 1627. 426: Кукшіш — збан нли корчать. 
Там таки, 461: Корч ожиновий. 
На західніх укр, землях слово „корч” (в значенні 

„кущ”) завжди вживалося і вживається значно частіше 
за слово „кущ". 

А втім, і на Наддніпрянщині слово „корч" в устах на¬ 
роду живе (поруч слова „кущ”) далі, як і жило воно 
впродовж минулих століть. 
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Ось приклад з одної з народніх пісень Наддніпрян¬ 
щини: 

„Тільки при долині 
Два корчі калини”. 

(П. П. Чубннськнн, мТрудьі’\ т. V). 

Ще один приклад: 
„Ой на городі дві лободі, третій корчик бобу”. 

(Словник Грінченка)* 

Чи слово „корчувати” походить від слова „корч” ужи¬ 
того в значенні кущ, чи може „корч” уживалося й ужи¬ 
вається в значенні купі тому, [цо на корчунку (на місці, 
де дерева викорчувано) ростуть купи, -- це таке питан¬ 
ня, па яке не можна дати відповіді доти, тюки не знаємо 
походження гі першого значення слона „корч”* 

Польське слово кагсхолуас свідчить, що старослов'ян¬ 
ська форма слова „корч” була крі>чь, а це значить що 
його староукраїнська форма була *керчь, а не Екорчь. 
(Пор. ст. сл. терзать, польське їтуагсіу, суч* укр* твердий, 
а не „твордий”). 

Корчма — заїздинй дім з гостинницею. На тему хо- 
джеїшя її першого значення цього слова, що є а усіх сло¬ 
в'янських мовах, далі ведуться дискусії* 

Значення цього слова проходило довгим процес му¬ 
тації. Старослов'янське слово кр'ьчьмавляти озна¬ 
чало: „займатися дрібиою торгівлею"* 

В Україні слово „корчма” вдавнину означало кріпкий 
алкогольний натшток. Згодом воно почало визначати міс¬ 
це продажу й випивки спиртних напитків. Опісля його 
вживали для означення гостинниці з заїздом* 

Див. Лекс, 1627 р. 35: Восгіріятелище - гостипниця, 
корчма. Восттріятник — гостинник, корчмар* 

Право бути власником корчми мав тільки шляхтич* 
Звичайно, шляхта здавала корчми в підмиєм (в оренду). 

У Литовській Метриці ХУ-ХУІ вв. записано багато 
оренд на корчми, часом навіть і духовним особам* 

Космонавтика — наука про літання п міжпланетні 
простори. З гр* козгпо5 — всесвіт, вселення -Ь паиїіке — 
судноплавство. Звідси космонавт, — літун, що літає 
в міжпланетних просторах. 

Костьол — польська Церква. 
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Назва ця латинська; вона постала від сазІеПит (здріб¬ 
ніле від сазігит) — фортеця, замок, твердиня. Справа 
в тім, що плавнику церкви будували або в замках-фор- 
тецях, або в замкових містах, або самі церкви укріплю* 
вали, немов замки. Від такого сазІєПнт постало чеське 
козіе], а десь пізніше від чеського пішло польське ко£- 
сібк Правда, в давнину слово козсібі було рідким, бо 
в польській мові все вживали слова сєгкіемл У чехів ще 
за часів Гуса розрізняли: козїеі —- мурована, укріплена 
церква, а се^кіеV — дерев'яна. В українській мові слово 
„костел" здавна знане. Так, уже в Луцькій книзі 1571 р. 
читаємо: „Листь вь сираігЬ ішкариевь. каплановь косте- 
ла головного Луцького1', 

Костер - І) велике пбпшще; 21 рівно зложені на 
велику купу поліна дров, або в'язок очерету на паливо. 

Див. в „Енеїді*1 Ів. Котляревського: 
„Столи у неї на городі, 
В кострі на зіму очерет11. 

Чи слово „костер11 спочатку не означало нічого Іншо¬ 
го. а тільки велике вогнище, а потім почало означати й 
купу матеріялу на паливо тому, що великого вогнища 
не могло б бути, якщо б цс не була велика горіюча купа 
дров, соломи, очерету і т, ні,, чи може його перше 
значення було „велика купа матеріалу на паливо17, — цьо¬ 
го не знаємо, бо не знаємо походження й першого зна¬ 
чення цього слова, яке, звичайно, є в усіх слов'янських 
мовах. 

Коли наші старі пам'ятки згадують про спалення єре¬ 
тиків, то вони говорять про „спалення на кострі11. 
Поляки ж перекладають це як „раїепіе па 5 і о з і є” (цеб¬ 
то на великій купі дров). 

Костюм — чоловічий або жіночий одяг з двох частин 
— верхньої й нижньої; з фрлі-гц. еоаіите, 

„Адамів к о с т ю м" — вираз, що означає „голий1*, 
оснований на Біблії, (Див. Кн. Буття 3.7, ЇП. 

Костянтин, дтпп Константнії. 
Кось-кось-кось! — кликання коня. 
Звідси „укоськати" — приручити (освоїти) тварину; 

уговкати кого лагідними словами. 
Котва, арх, — якір. 
Див. Лекс. Н327 Р-, 344: Котва, кбтвица, анкгіра. 
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Слово „котва” („якір”) є в усіх слов'янських мовах* 
Той факт, що воно в нас уживалося з о („котка”), а не 
з І („кітва”) можна б скоріш пояснити фактом збережен¬ 
ня в нашій мові його старослов. (і староукраїнської) 
архаїчної форми, — не конче шляхом припущення, що 
воно, мовляв, прийшло до нас із польського „коїтоа”, 
„коїтсіса”. Так, няпр*, у нас кажуть „Бог”, а не (як треба 
очікувати), „Біг”, незважаючи на те, що тут о є в замкне¬ 
ному складі* Звичайно, в діялсктах є цілком природне 
„БІг”, але в літературній мові збережено нашу архаїчну 
форму: „Бог”* 

Котел — велика посудина з металю до варення хар¬ 
чів для великого гурту людей* 

Слово всеслов'янське. Ст* слов. Когьл*ь. Походить 
з лат* саііііш — миска* 

Лекс* 1696 р„ 16: Коноб —- котел. 
„Коиоб — мкдяньтй горнещ котел”. Лекс* 1627* 100* 
Там таки, 152: Панвица — панов, албо котелок* 
Т. т., 126: Мкдпьш кузнец — котляр. 
Т* т„ 470: Улица котлярская. 
Т* т„ 98: Ковач м'Ьди — котляр, мосяжник. 
Сім'я слів: котел, котляр (робить котли), кїтловнна 

(місце між пагорбками), „котьолок" (з російського „ко¬ 
телок — малий котел)* 

„З одного котьолка їли” — вираз, що означає 
товаришів по службі в війську* 

На Наддніпрянщині н на Волині колись більше вжи¬ 
вали слів „казан” ніж „котел”* Але здрібніле „казанок” 
— тільки на Наддніпрянщині. 

Котлета — рід страви; плоскі, подовгасті жарені „па¬ 
лянички” з меленого м'яса* 3 франц* ебіеіеііе. 

На зах* укр. землях — „котлет” з польського коНеї, 

Котбра, арх. — сварка, арх. крамола* 
Слово о п. І* 1187 р-: Уже лжу убудиста которою* 
Там таки: Которою бо б'Ьше насилиє. 
Лекс. 1596* 16: Котора —- свар* 
Слово „котора” всеслов'янське. Стцсл* „котора” за¬ 

свідчене в Сугтральському рукопис! ХІ-го в. Цим словом 
там перекладене грецьке слово „гпасЬо” (боротьба, свар¬ 
ка, роздор, крамола, чвари) * 



Корінь його праіндоевропейсьтсий. Пор, лит. каїагуІЇ 
— бити; гр. коіоз — злоба, гнів. 

На Холмщинї за наших часів було прізвище старої 
священичої родини Которович. 

Котрий — хто або що в черзі, чи хто або ідо з двох, 
трьох і т.д„ бо це слово ■— це займенник, що викопує 
функції порядковості й партитіїЕшості (частковості). 

Напр„ питаємо: „Котрий він у черзі: перший, чи 
другий?” „Котра тепер година?" 

Коли є гурт хлопців, питаємо: „Котрий з вас хо¬ 
тів би помогти їм?" 

Б усіх інших випадках уживаємо слово „який", або 
слово „що" замість нього. 

Напр.: „Учений, який не дотримується принципу істи¬ 
ни, не достойний довір'я". Або (те саме): „Учений, шо 
не дотримується принципу істини, не достойний довір'я". 

„Котрий" походить із староукраїнського „которьій", 
а це — із старослов'янського кьтор'ьіи, синонімами 
якого були ст. сл. к ь і н та н ж е. 

Слово цс загальнослов'янське Індоевроп. походжен¬ 
ня. Пор. лнт. каїгаз — (кожний з двох); латв. каїго (ко¬ 
трий з двох). 

Лекс. 1596. 156: Кій — которьій. 
Лекс. 1627. 431: Живица дорогая, которая назьтва- 

єтея стакти. 
Там таки, 438: Нафта — смола, в котрой и воск, 

и смердячій камень. 
Т. т., 95: Іже —- котрій, котрій. 
Т. т., 436: Котрий пожаданий. 

Кохання — взаємна любов між двома особами двох 
статей — мужеської й жіночої. 

Але вдавншгу слово „кохати" означало „любити вза¬ 
галі” будь-кого або будь-що. 

Див. Лекс. 1596. 31: Філософ — кохаючїйся в му- 
дрости. 

Кохати — слово, що було вже відоме в наших па¬ 
м'ятках XV в., а в XVI в. воно вже звичайне. Так, у Кре- 
хівськім Апостолі 1560-х років дуже часто маємо „коха¬ 
тися в чім", напр.: Не кохається в нем душа моя 575, 
Бог кохаєтьсяп справсдли пости 237. У Словнику Пам¬ 
пи Берні їли 1627 р. знаходимо: любимий другь, коха- 
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їіокь, філософія — коханьє ся в мудрости, філософії — 
кохаючііісй в мудрости. Учительна Євангелія 1637 р., Київ, 
ст. 25: в пожитках'ь кохалися. 

Перед XVI в. це слово було тільки в двох мовах: у 
польській {слово косКас) і в чеській (слово косЬаС)- 

У XVI в. польське „косЬае’ прийшло в Білорусь (звід- 
си білорусько „кохац”) і в Україну, а звідси і в Москву 
перейшло; і хоч воно не прищепилося там, у Словнику 
Даля воно все таки занотоване. 

Доказати звідки це слово походить дослідникам ще 
не вдалося. 

Коли .Україна Пула в державних межах історичної 
Польщі, польське слово „косЬас”, як і маса інших слів, 
спопуляризувалося в нас і в пародпіх масах. Не знавши 
напевно, чи між значенням свого слова „любити” й зна¬ 
ченням новоприбувшого (з Польщі) слова „кохати” бува 
не було якої різниці, народні маси почали про всякий ви¬ 
падок уживати обидва ці слова разом, як ось у пісні: 

„Ой л ю б н в та к о х а в, 
Собі дівчину взяв, — 
Як у саду вишня ,, 

Безперечно, у фольклорі Наддніпрянщини можна 
знайти приклади вживання слова „кохати” як синоніма 
слова „любити”. 

Українці на західніх наших землях уважали, що їм 
тіе було потрібно мати аж два слова для вираження ідеї 
любови взагалі, тому вони своє слово „любити” зберегли 
в його традиційному значенні, а полонізм „кохати” вони 
асоціювали виключно зо сферою еротики. 

Така сама тенденція була й на Наддніпрянщині, і са¬ 
ме тому її Тарас Шенчсгікп, нжшціїпчн слеша „любити” 
для вираження почуття любови взагалі (любити 
брата, Бога ї т.д.), слово „кохати” обмежує виключно до 
сфери еротики. (Пор. у поемі „Катерина”: „Кохайте¬ 
ся, чорнобриві, та не з москалями...”). 

Кохта, кофта —- короткий жіночий плащик, 3 поль¬ 
ського коііа. а це з скандинавського - швед, ко£іа, дат. 
кої£е. (Звичайно, „кафтан” сюди не належить, бо цс сло¬ 
во з турецького каїїап —* широкий оздоблений плащ. 

Скандинавське „ко£іа", „коІЇе" на Наддніпрянщині, 
звичайно, змінили по-своєму на „кохта”, бо більшість на- 
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р одних мас там не сприймала з пука ф, і переробляла його 
на х, хв, кв, І з „кофти” вийшла „кохта". з фіртки — 
„хвіртка"» з фасолі — „квасоля”» з футра вийшло хутро. 

З фабрики не постала „хвябрика” тільки тому, що де 
урядово не дозволено* 

На українських західніх землях персрібка ф на х, хв, 
кв хоч і „ріже вухо”» але вона в нас стала літературною 
тому» що походить із Наддніпрянщини. 

Код — покривало з грубого сукна, яким накривають* 
ся до сну* До пас пртїигло ;і польського к ос (того ж 
значення), що походить пім. Коігеп (цс сипонім нім. 
Осске). Старонімецькс коїке означило грубе сукно. 

Слово „кос” уже давно закоренилося в польській мо¬ 
ві. І поки ще слово „кііїт" не прийшло з Туреччини 
в Польщу (в XVII в.), то її ковра (килима) гам коцом 
називали. 

Традиціоналісти в Польщі ХУП-го в* бунтувалися про¬ 
ти турецького слова „кіііт” (килим); бо вони воліли своє 
традиційне слово „£ипіа” Але польська аристократія» як 
видно» не вважала слово „£ита” достойним» наприклад, 
гобелена (гт. £оЬі1іп), з фр. доЬеІїп — франц„ ки¬ 
лими з ХУІ-го в.), і тому воліла турецьке „кіііт” прийня¬ 
ти, -— хоч щоправда, і свого „коЬієггес" вона не занехала. 

„Дати кода” — вираз у Зах, Укр. (з польського 
„сїас коса”), що означає: накрити кого коцом, і вибити; 
згодом „дати коца” -— вибити взагалі, навіть не накри¬ 
ваючи коцом. 

Коцюба кочерга; довга палка з дерев'яною лощин¬ 
кою в формі сапи — для вигортання жару й вугілля з пе¬ 
чі; також довга палка з крючком па кіпці. 

Слово „коцюба” походить з нашого нлроднього но¬ 
вотвору: „коціорбптп'ї ,,коцюрбитися”, (У Словнику Грін- 
чсчіка правильно: „зякешюрбленшї” — „зігиеішії”). 

„Коцюрбитися" — згинатися. Людина „скоцюрби¬ 
лася" („скоцьорбилася’1) значить згнітилася так, 
що немов »,сховалася сама в себе". 

За винятком Польщі, яка засвоїла собі його віл нас, 
слово „коцюба” не поширилося на інші слов'янські кра¬ 
їни. 
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Коч, арх. — один з родів брички. Подаючи це слово, 
Словник Грїнченка ілюструє його тілечки цитатою з тво¬ 
ру „Марина” Т. Шевченка. 

Слово к о ч, що в нас рідко згадується, прийшло 
до нас з польського „косг”, яке в поляків згадується час¬ 
то й має свою сім'ю: косхук, косхсху, косіша, коїсху. 

Загально думають, що це слово походить від угор¬ 
ського слова косзі — від угорського села Коса, жителі 
якого в ХУ'-ХУІ вв. возили пасажирів з Будапешту до Від¬ 
ня, і послуговувалися для цього фургонами свого влас¬ 
ного стилю, і тому їх прозвали косзі — кочі. 

Кажуть також, що з угорського косзі фр. сосЬе, иім. 
КиЬнсЬе й апгл. соасЬ, болг. кочия, и. косх і ч. косаг по¬ 
ходять. А тому що доказати, що цей „переказ1’ згідний 
з правдою, чи може він видуманим, не можливо, то 
дехто вказу на лат. сопсЬа — мушля (з гр, копсЬє), 
як на слово, з якого фраиц. сосЬе (звідси й англ. соасЬ) 
може походять. 

Кочерга — рід коцюби. Слово виключно українське. 
Тільки один народ — поляки — запозичив собі його від 
українців, І вимовляє його по своєму косгаг^а. 

Між тими, які кажуть, що це слово походить 
з німецького „КоІзсЬаиїеГ, дискусія далі продовжується. 
Звичайно, в одних і других немає сумніву, що російське 
слово „кочегар” (той, хто професійно палить у печі — 
головно в печі потяга, пароплава і т.д.) походить від сло¬ 
ва „кочерга” (якого в російській мові немає, або, може, 
вже немає). 

Кочувати — переходити гуртом з місця на місце (на 
всяких територіях), без постійного місця поселення. 

Слово це, що також є в російській мові („кочевать”) 
І в мові польській („косго^'ас”) походить з тюркського 
кос^— (поїздка). Пор. кримсько-татарське костак (ко¬ 
чувати). На Заході замість слова „кочовик” уживають 
слово „номад” — з грецького потасіоз. 

Кошт — ціпа, яку треба заплатити ла що. До пас 
прийшло з польського „козгї”. 

Поляки, як ї болгари та чехи, взяли це слово із се¬ 
реди. верх, німецького козі, козіс (звідси суч. мім. ко^іеп), 
що походить Із середньовічного лат. соп(п)з1:аге, що має 
те саме значення, що й ст. слов. і стцсл. стояти (бути 
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вартим, коштувати; пор. рос. стоить, серб, ставати, ч. 
зіаіі; п. козіїо^ас, Ьус \уагіут). 

Кошт — відклад, утрата. Лекс, 1627. 84. 
Там таки, Передмова: Працю коштом моим вьіпутаю. 
ИзнуренІє —- кошт, виклад, затрата, Крех. Ап. 1560 

рр.: Валчит (воює) своим коштом, 326. 
Многоц'Ьшїьїй — коштовпьіії. Лекс. 1627. 120. 
Там таки, 304: Чєстньїй — учтивьш, смиренний, ме¬ 

тафорично: коштовкьш. 

Кошуля — сорочка, із ст. слов. і стцсл. к о ш у л я, що 
походить з грецького кои&зоиіііоп — сорочка; звідси й 
середньої*, лат. сазиіа — плащ із капюшоном. Слово 
цс є в усіх слов'янських мопах. 

Лекс. 1627. 472: ХІтоп -—- кошуля або кабат. 
Лекс. 1596. 31: Хітон — кошуля. 
За винятком Галичини, на укр, землях слово це вже 

не вживається. Натомість у деяких говорах (напр., на 
Волині) далі є живим слово „кошулька", що найчастіше 
означає жіночу блюзку. 

Кощей, арх. — той, що кощавий. 
Слово о п. І. 1187 р.: Вьіс'Ьд'Ь из*ь сіідла злата а вь 

С'Ьдло кощеєво. 
Староукр. „кощей” збереглося в укр. суч. мові в фор¬ 

мі „кощавий”, що означає: худо-костистий, худощавий, 
меткий, юнкий. 

Пор. у Марка Вовчка: „Високого росту, кощавий, 
похїплибнй, жвавий", („Народні оповідання", т. II, Петер¬ 
бург, 1862). 

Теперішнє його значення пїдсказувало б думку, що 
цс слово походить від слова „кість" (староукр. „кость”), 
якщо б не той факт, що староукр. „кощей” означало 
також і с к у п а р я. 

І саме з уваги на це дехто думає, що слово це — тюрк¬ 
ське. Пор. татарське козїап —* користолтобива людина. 

Але справа тут ускладнюється тим, що в староукр. 
мові слово „котцей" (і „кощіш") означало: отрок, хлоп¬ 
чина, полонений. А тюркське козсі означав раба, не¬ 
вільника. 

Кошунство, арх. — богохульство (те, що й п. Ь1и£- 
піегвіиго); Із стцсл. коштуньство, від стцсл. кошту- 
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нити, а це — від кошту на, що означає інтригу, 
х и т ріс ть, лукавство. 

Лекс. 1596. 16: Кощунство — жарт, Кощунетвую — 
жартую, Кощулшік — блазсчі, жартовлнвьій. 

Лскс. 1627. 211: Ругатель коїцуіішік. 
Походження й первісне значення цього слова темне. 
Кпини — насміх, кепкування. 
„Кпини", „кпити”, тткеп” — слова* що походять з од- 

ного й того ж кореня. А від „кеп” походить „кепкувати". 
Напр. у Прик. Номнса: „Було не кпнтп з Микити, бо 

Микита и сам кеп". 
Також від „кеп11 походить слово „кепський” (той, 

що представляється недобре; напр,ґ кепські справи). 
Слово походить з польського: кіер (дурень, людина- 

посміховище); також: кіерзісі, кріс, кріпу. 
Слова „кпини", „кпити” є і в чеській мові, але вони 

там уважаються за полонізми, незважаючи на те, що во¬ 
ни є в чеських пам'ятках ХУ-го в. 

В інших слов'янських монах цих слів немає, і немає 
їх в укр. старих писаних пам'ятках. 

Твердження Ьрюкиера, що слово це -— слов’янського 
походження (див. 5ЕІР), мабуть, не має під собою під¬ 
став. 

До речі, значення слова „кепкувати" пані народ по¬ 
в'язує із значенням слова „кепка” (кашкет), що походить 
з нім. Карке (покривало). Факт народньої етимології 
слова „кепкувати" свідчить, що слово „кеп" у нас уже 
загубило своє первісне значення. 

Краї — звуконаслідування ворони. Подвійна форма 
кра-кра! Звідси: кракати, кракнути, кракання, крукати; 
крук — ворон. 

З прамови. 
Краватка — галстук. З польського кга^аіка — димі- 

нутив слова кга^аїн що походить з фр. сгауаіо. Галстук 
походить з нім. НаІзіисЬ: Наїв — шия 4- ТисЬ — шматок 
матерії. 

Про походження слова „крават" розповідають таке. 
За 30-лїтньої війни в австрійській армії існував т. зв. хор¬ 
ватський корпус. Вояки й офіцери цього корпуса носили 
на шиї кольорові хустинки (вояки — полотняні, офіцери 
—■ шовкові), зав'язані спереду в фантастичний нузлнк. Ці 
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хустинки населення Австрії назвало „кроатами” (хорват 
—■ по-німецькому Кгоаїе). У народній вимові слово „Кго- 
аі” з часом перемінилося в „крават”. У 1660 році хорват¬ 
ські ландскнехти наймаються до французької армій Хус¬ 
тинки на шиях хорватів загально подобалися французам. 
А коли на вулицях Парижа появилося кілька елегантів 
з цією прикрасою на шиї, ця мода прийнялася загально, 
і з Парижа перенеслася на французьку провінцію, а потім 
і за границю, як сгауаіе, наше — краватка* 

Кравчиня, кравчйха — швачка, „Кравчиня” — в Га¬ 
личині, „кравчйха” — на Наддніпрянщині* На Волині — 
„швачка’1, і це слово колись було в мові всіх українців 
(пор. козацьке прізвище „Швачка”). 

Польське кгаи'сгупі (є також кгаигсо^а) легко прий¬ 
нялося в Галичині в формі „кравчиня” за формальною 
аналогією слова „господиня”. 

Слово „кравчйха” (в значенні швачка) утворено в нас 
нелогічно, бо ж морфема — пхав нас уживається тіль¬ 
ки тоді, коли маємо нп думці чию дружину (жінку). Нлпрл 
він - - Кочубещ а його дружина — Кочубсїхл; він полков¬ 
ник, а його дружина — полковничиха; він Стець, а його 
дружина Стечиха. (Звідси: Стечишин — син, Стечтпниня 
дочка); він кравець, я його дружина — кравчйха; він суд¬ 
дя, а його дружина -— суддіха. 

Слова ,,кравець” (звідси „кравчйха”, „кравчиня”) тре¬ 
ба вважати за полонізм у нашій мові, бо наявність звука 
в у ньому суперечить законам творення похідних слів під 
дієслова кроїти (ітератив: краяти). 

Немає цього в І в іншомовних слов'янських відповід¬ 
никах слова „кравець”. 

Пор. болг, кра^ач („шивач”), серб, кроїач, ч. кгезсі 
Пор. також польське зкгам^ск -- укр. окраєць (а не 

„окравець”). 

Крадіж — незаконне, потаємне присвоєння чужої влас¬ 
ності. 

От. слов. кражда, крадьба; болг. кражба, крадене; 
рос. кража; білоруське крадзежа. 

Звичайно, не чеське кгасЗег, а польське кгагігіея про¬ 
никло в українську мову і почало в ній успішно конкуру¬ 
вати з українськими „кража" й „покража”. 
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ГТор* також Лекс. 1627 р„ 254: Тимба — крад'Ьжство. 
Проблема походження н первісного значення цього 

слона залишається дискусійною. 

Краєграпссгє, арх. початок рядка м мислиш. 
Див. Лекс, 3 596. 106: Краєграпесіс - початок стіха 

албо строкй. 
Слово складається з двох слів: кран (кінець) і 

грань. 
Див. край і границя. 

Краєугольмин камінь, арх. — угловин („наріжний) ка¬ 
мінь. Край (кінець) + угол (ріг будника). 

Обряд закладній нн полягає головно в звершен¬ 
ні Посвячення углового („угольного”) каменя під наріж¬ 
ного стовпа. 

Див. край і угол. 

Країна — кран, земля, територія. 
„Країна” — здрібніла форма слова „край”. Пор. п с- 

р і й - п е р І ї н а, в и б і й - в и б о ї н а. 
Слово „край” тепер має два значення 1. територія 

(напр., у лісні „Ой, нема то краю, краю, як та Верхо¬ 
вина”) і 2. кінець (пор. в Ів. Франка: „А на горі край 
села стоїть кузня немала”). 

Слово „край” колись мало тільки одне значення: 
кінцева грань площі. ї таке ж саме було початкове зна¬ 
чення його димінутниа - „країна” (менший край). 

У цьому початковому своєму значенні слово „країна” 
часто вживається як власна топографічна назва. Напр., 
назва „Країна" а даитх-дшичі шшпічалл ту смугу бере¬ 
жини, якою кінчалися поля села Татарпнеці» (по 1945-му 
році — Веселііжл), я за нею починалися поля села Юсь- 
ковець на Крем’янеччині (до 1945 р. —■ на Волині, а те¬ 
пер Тернопільської області). 

Але слова „країна” (гцо початково визначало тільки 
кінцеву грань), згодом набуло й другїсного значення: те¬ 
риторія, земля. 

Див. Лекс. 1627. 235: Страна — повйт, сторона, кра¬ 
мна. 

Слово „край” є у всіх слов’янських мовах. 
Ст. слов, к р а и; болг. краї (бр'кг; страна); кгаі 

(предео — границя); ч. кгаз (Ьгеїі. кга]Іпа, гетб); п. кга] 
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(кгапіес, кгачу§сІ2, Ьггє§, кгаіпа); рос край (окрална, 
страна). 

У рос* мові немає слова „країна”, але здрібніла фор¬ 
ма слона „крам" наїжим н ]>■ и\ слоні „окрашіа" (околиця). 

Сім'я слів: край, країна* кроїти, краяти, скраю 
(з краю —■ з кінця), крайній (той, що з кінця), краєчок 
(грань)* закраєць, крпєшііі („крлновин). крій, викрій, 
украй (дорешти), докраю (дорешти), крайньо (в найви¬ 
щій мірі)* 

Краля, див. король* 

Крамниця — магазин; приміщення, в якому прода¬ 
ються всякі товари; рос* лавка; польське 5к1ер; фр* та§а- 
зіп (звідси „магазин”). 

Див. Лекс 1627, 455: Скиніа — метафоріце ятка, крам¬ 
ниця* 

Пер* у Ст, Рудапського („Чумак з мазницею”). 

„А в крамниці, куди сляне, сріблом-злотом с*яє, а йо 
му то І байдуже — вій дьогтю гштає”. 

Крам — це товар, що продається у крамниці, 
Пор. укр. приказку: „Який „пан", такий крам!" 
Крамар — продавець у крамниці. 
Див. Лекс, 1627; Кар миль або крамар. 
Наші крамниця* крам і т.п. походять з польсько¬ 

го кгагп {що означає дрібну розпродаж товару), а це — 
а цім. Кташ (того ж значення). 

Крамола, лрх. — змова (староукр. „заговор"), бунт, 
сварка, колотнеча* 

Наше слово о полку Ігоря 1187 р. просто рясніє сло¬ 
вом к р а м о л а: 

„Мечем крамолу ковлшл". 
„Вьі бо свонми крамолами начнете наводити по¬ 

ганая на землю Рускую”. 

„А князи крамолу коваху”* 
т,Начяша князи крамолу ковати”* 
„В княжих крамо лах в'Ьци человйкомь скрати- 

шась"* 
Старі пояснення слова „крамола": 
Лекс, 1596. 156: Крамола - - розрух, коварство, хнт- 

рость* довт+щ, Крамолую — тр’вбжу. 
Лекс. 1627. 206:Распря — свар, крамола, незгода, роз¬ 

дор, пря. 



Там таки, 102: Крамола — розрух, бунт, сварка, 
посварка, зб'Ьженняся, заколоченняся, збунтованняся. 

„Крамола1’ — слово всеслов'янське: о\ сл. і стцсл. 
крамола (також: крамолити, крамоловати); болг. І 
серб, крамола; ч. кгашоїа; староукр. коромбла (див. 
Грамоти 3289 й 1340 рр„ а також Ілатський Літопис ХХ^-го 
віку). 

Походження цього слова не вияснене. 

Кран — прилад для випускання рідини чи газу з чого: 
з голландського кгаап. 

Кран — підіймальна машина: з пім. Кгап, Кгапк (пор. 
ііім* КгаппісЬ — журавель). 

Кран по-англійському етапе, значення якого — 
журавель. 

Укр. народня форма: ,,к р а и т”, — подібно як комп- 
лет (лат. сошріеіиз) називають „комплектом'1, а дик¬ 
тат (лат. гїісіаиіз) називають „диктантом”, — усе це че¬ 
рез незнання походження цих чужих слів. 

Кранієве місце — черепнне місце; із стцсл. краниево 
М’Ьсто, що походить з грецького кгапїоп іброз: кгапїоп 
— череп (голови), іороз — місце. Так в Євангелії нази- 
риється тс місце, де роаГили Ісуса Хриспі. 

Лекс, 1627, 426: Кранїєзо мівсто — где лбов полно. 
Голгоеа. 

Кропива — рід дикого пекучого зілля, що росте го¬ 
ловно під плотами, 

Стцсл, кропива, коприва; болг. коприва; серб, 
коприва; рос. крапне; словацьке коргуа; ч. коргіуа; п. ро- 
кгхулуа. 

Претендувати іш те, іпиб можна було ггслсїмїглмю від¬ 
творити праслов'янську форму цього слова та його пра- 
індоевроп. корінь — не можливо. По-перше, не маємо 
засвідченої старої форми цього словаПо-друге, його 
корінь не віддзеркалений у тих неслов'янських словах ін- 
доевроп. походження, що є відповідниками цього сло¬ 
в'янського слова. 

Крапка — І. краплинка (рідини); 2. той розділовий 
знак, що колись у нас називали словом „точка”; 3) дія- 
критичний знак, що відрізняє вимову букви і від ї. 

„Крапка” походить від звуконаслідувального крап- 
крап-крап; звідси й „крапати”, „кропити”. 
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З цього джерела походить і слово „крапля" — із 
вставним л (мало б бути крап’я) — подібно як і в сло¬ 
вах „земля" „здоровля”, діалект, „безголовля”, поготівля 
і т. ін. 

Крапка, — „Поставити крапку над і" — вислови¬ 
тися недвозначно ії поступити рішуче. 

Замість казати „Щез» як капля в морі1' часом ка¬ 
жуть (неправильно): „Щез як крапля в морі11. Або за¬ 
мість казати „Капля камінь довбає" (вираз римського 
поста ОиІдіи, 43 р. до Нар. Хр,}: Сиііа еа\гаГ Іарісієт. 
— кажуть (неправильно): „Крапля камінь довбає”, 

„Капля” походить від звуконаслідування кап-кап* 
кал, а „крапка” — від звуконаслідування крап-крап- 
к р а п. 

Слова ці походять з прамови. 

Краса — така прикмета, чи сукупність прикмет да¬ 
ної особи або предмета, що збуджує в глядача приємне 
враження. 

Стцсл. благол-Ьпіє (краса) — це калька з грецького 
еиргереіа: прислівник єн (добре) + ргереіа (підхожість). 

Ст.цсл. л^піє походить від ст. сл, прикметника 
л їі ігь, первісне значення якого було: сгюсібний приля¬ 
гати до чого (звідси наше „липкий"), підхожий до чого 
(польське рааіцзсу; грецьке ргероз), а далі — ліпший, 
кращий (звідси л’Ьп’ь — укр, л і п ш и й). 

Стцсл. благообразьн'ь (гарний) — це калька 
з грецького еизсЬетоп: еи (добре) 4- есЬетбл — від 
асНєта (форма вигляду). 

Стцсл, в с л н к о л г1’і и і є також означає полич, красу, 
Гіїш'кішіо, п старослов'янських мовах було й своє сло¬ 

во для вираження тієї ідеї, що являє собою значення 
стцсл. слова „благодате”. Цим словом є сг. сл. „краса”, 
„красота (стцсл. „красота”). 

Памва Беринда вживає обидва ці слова — „краса” й 
„красота". Див. Лекс. 1627 р. 

„Украшсніє — краса, мошїста, окраса”, 
„Красованіє — угЬха, роскош, прнправиая краса”, 

„Красота — оздоба”. 
Слово „красний" П. Вертіла вживає в дійсному укра¬ 

їнському значенні: „гарний". 
Див. Лекс. 1627 р.: 
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„Сепофбра ’— хорошая, лячная, красная, уродливая1’* 
„Постать краснои нев'Ьсти”. 
Там таки й засвідчене й слово „красномовець”, хоч, 

щоправда, — в польській формі (з польського кгазпо- 
тб^са). 

Див. Лекс* 1627 р*, 56; В'ЬтІя, ритор, оратор, красно¬ 
мовця. 

У Слові о полку Ігоревім (1187 р*) багато разів зга¬ 
дується наше старе слово „красний” у значенні „гарний”: 

„Готьскьія красньїя дквьі”* 
„Отьнце, вс'ьм'ь тепло и красно єси". 
„А втЬ соколца огіутаєв'Ь красною дшшцею”. 
„Красному Романови Свягьславличю”* 
„Помчаша красньїя дКвкьі половецкьія”* 

Красний з найдавнішого часу визначає дуже гар¬ 
ний, вродливий; пор. краса, прекрасний. На сонце 
здавна кажуть „красне”, „Володимир — красне сонечко” 
(в біліні). Старе значЕШни „красним” (дуже гарний) ши¬ 
роко знане й тепер в українськім мові, особливо ж у за* 
хідньоукраїнських говорах. Так, в „Впюгр. Збірнику” чи¬ 
таємо: Буде красно VI об, Красно пітголни сє VI 113, Крас¬ 
на баба без єдааба X 13. і Ери людьох І смерть красна 
XXIV 366. Франко, „З вершин”: Красна весна, „Зах* Бер¬ 
кут”: Яка то красна байка* М, Мирний, ХВВ: Красень. В, 
Щурат, „Слово о п. Іг.”: Красних бранок половчанок зані- 
маючи в неволю, Б. Лепкнй, „З життя”: Ранок був крас¬ 
ний. Ю* Шкрумеляк, „Огні з полонини”; Такий красний 
спів, „Укр. Голос” (Перемишль), ч« 197: Комедійки віді¬ 
грали красно* 

У старім значенні („дуже гарний”) слово „красний” 
відоме І в східньоукр, говорах. Колядки: Ой ясіш-красна 
калинонька в лузі, а ще красніша батькова дочка {Київ¬ 
щина)* Соколе ясний, паничу красний (Полтавщина), Ук¬ 
раїнські Думи: Весна красна 144, Красним цвітом. П. Ку¬ 
ліш, ,,Чорна Рада”: Хто б мав таке слово пишне да крас¬ 
не 99. Б. ГрІнченко, „Під тихими вербами”: Оці поля крас¬ 
ні. Г. КвіткаЮснов’яненко, „Маруся”: Куниця — красная 
дівиця. 

Сім'я слів (у живій укр. мові): красномовний, красно¬ 
мовець, красномовство, красуватися, красуня Чдшяина), 
прикрасити, прикраса, „красне письменство” (художня лі- 



тература), „краснопера*1 (один з роді» риби), красити, 
крашанка, краска. 

Багато в нас є місцевих назв, в яких е слово „крас¬ 
ний” (гарний}: Красносполука, Красностав, Красносїльці, 
Краснопіллп (із староукр. Краснопольє) і т. ін. 

Краса — часта в нас назва власна корови, — озна¬ 
чає: ряба, сороката, пестра. 

Як і в багатьох інших випадках, так ось і в цьому 
випадку ми взяли собі чуже слово „фарба” (з польсько¬ 
го ІагЬа, а це з нім, ЕагЬе), а своє „краска1' починаємо 
чомусь дискримінувати, подібно як своє слово „красити”, 
яке ми закрили чужим словом „фарбувати” {з польськ. 
їагЬо^ас -— з нім. ГагЬе). 

Слово „красний”, що походить із старослов’янського 
к р а с ь нь, є в усіх слов’янських мовах. 

Звичайно, ст. слов. „красьиш11 у нас закономірно пе¬ 
рейшло в староукр. „красень"'; також закономірно ст. сл. 
„красльш” перейшла в староукр. „красішії” (хоч, точні* 
ше кажучи, мало б бути „красьний”). 

У суч. російській мові слово „красиьнГ означає „чер¬ 
воний”, а „красивий" — цс гарний, 

У деякі слова, що походять від слова „краса”, встав¬ 
лений формаис в; напр.: укр. красуватися, чеське 
кгазамес (красунь); рос. к р а с а в е ц; рос. краси- 
в ьі й; укр. (тільки на Наддніпрянщині) красивий 
(гарний) — від старого східньослов. красиву кра¬ 
сивші н. 

Давні слов’яни, як видно, вважали червону барву (ко- 
льор) за найкращу, і тому слово „красьн-ь” у них спочат¬ 
ку означало гарний. 

Це давнє значення цього слова в деяких мовах збе¬ 
реглося й досі, — напр., у росіян краси ьі й — це чер¬ 
воний; у поляків кгайпе Ііса — це рум’яні лиця. 

Походження слова „краса” дальше залишається не¬ 
відомим. 

Кратер — відтулина на верхів'ї вулкану, що нею ви¬ 
ходить вогонь, лава й т. ін. Слово гр. кгМег — посуд, 
в якому змішувано вино з водою, — від кегаппоті (змі¬ 
шую). 

Днв, Лекс. 1596. 156: Кратпр — чаша. 



Краяти — розрізувати що планомірно; із ст. сл. к р а* 
ятн, к р а а т и. 

Форма „краяти*’ — цс ітератив дієслова кроїти 
(із ст* сл. кроити). 

Лекс. 1627. 272; Усмор^Ьзатель — шкурохраяч. 

Кревний, арх. — свояк, 
Лекс,: Ужик -- кревний, приятель. 
Там таки є таке пояснення, 450: „Мясор гЬло, крев¬ 

ності*”. 
„Кревний” — слово, що до нас прийшло з польсько¬ 

го Р|кге\упу” (свояк), яке походить від польського „кге\уп 
(кров). 

Кревний - - це той, іцо споріднений з ким спіль¬ 
ною кров'ю, цебто родинним походженням. 

Хоч у нас з давніх-давен по всій Україні відоме сло¬ 
во „свояк” (по-польському: „кгетупу”), — звідси: „посво¬ 
ячитися” „посвоячення**, — у деяких говірках Наддніп¬ 
рянщини зовсім безпотрібио появилося слово „родич” 
(зо значенням: свояк). Цей діялектичний новотвір не мо¬ 
же вважатися за вдалий ні в етимологічному, ні в семан¬ 
тичному відношеннях. 

Старослов’янське „роднтєль” (староукр. „родитель*') 
було синонімом старослов. „отьць” (отець, батько). Ста¬ 
рослов. „роднтельница” (ст, укр. „роднтсльгшця”) було 
синонимом старосл. „мати” (мати, мама). Старосл. „роди- 
телн1’ (староукр. „родптелГ) означало спільно отця (бать¬ 
ка) й матір. 

Від старослов’янського „рождь-ство**, „родь-ство” 
(поріднення) постало старе слово „родьствениісь”, яке 
в нашій народній мові заступили словом „свояк”, жін. ро¬ 
ду *— „своячка**, 

У Зах. Укр. староукраїнські слова „родигель1* (отець, 
батько), „родйтсльниця” (мати) „родйтелі” (отець і ма-і 
ти) цілком правильно змодергіїзупалп па „родич** (отець, 
батько), „родичка” (мати), „родичі** (отець і мати). 

Нсрелевантного новотвору (з Наддніпрянщини) „ро¬ 
дич*1, „родичка”, „родичі” із значеннями свояк, своячка, 
свояки у Галичині, на Волині, Полісі, Холмщині, Підляш- 
шї й Закарпатті ніколи не було. 

„Родичі*1 в Зах. Укр. означає те саме, що в болгарів 
і сербів ,,родителп*\ у чехів гоШсі, це зтї. гойііеі (оіес і 



маїка), а в поляків госізісе, — це значать: тільки бать¬ 
ко її м а т її. 

Той факт, що наше давнє „роднтелі" (в Зах. Укр. 
змодернізопаие в формі „родичі") на Наддніпрянщині 
підмінили словом „батьки” являє собою зайву проблему, 
якого є таке питання: На якій підставі не тільки бать* 
ка, але Й матір зараховано до „батьків”? 

Ясно, що на основі умовності можна вживати слово 
„батьки” для означення батька й матері разом. Але тшгцо 
аж до тієї міри надуживати тут прішшш умовності, коли 
цього можна уникнути? 

* 

Походження слова „рід” (із сг. слов. „родь”, яке 
означає те саме, що грецьке £епоз І латинське де низ) 
не вияснене. 

Той корінь, що наявний в гр. £е-поз І в лат, £с-гшз 
(він визначає родженая), па старослов'янському грунті 
виразився в версіях же- (ігор. ст. сл. женя) і зє- (йор* 
стцсл. земля), — цебто ті, що родять. 

Але в інших мовах іпдоезроп. сім'ї вже не можна 
знайти таких слів, в яких було б віддзеркалене старосл, 
слово „родтЛ 

СІм'я цього слова у нас дуже велика: рід, родич, 
родичка, рідня, рідний, -а, -е, родима, споріднення, народ 
(на-род), народній, народність (національність), народ¬ 
ництво (популізм), природа (прн-рода), природній, при¬ 
роджений (те, що людині притаманне з природи; поль¬ 
ське „шгосігопу”), порода, народне „з роду” (з самого по* 
чатку в відношенні до людини), зародок, виродок, заро¬ 
дити (поле „зародило”), рід (у граматиці: жіночий, чо¬ 
ловічий І середній роди), 

„Різдво” - - цс українська версія стцслоп. Рождьство 
(укр. церкслов. Рождество), 

Стцсл. гайбаіі 59 (ітератив стцслоп* госЗІіі 5^) у нас 
з українською вимовою читали: раждати ся. 

І так, плпр., говорили: „Христое рлждпєтьея!” 
Коли ми навіть „українізуємо” цс шляхом заступлен¬ 

ня звука а звуком о (Христос Рождається) то група -жд- 
в цьому слові далі свідчить про його церковно-слов’янське 
походження. 

ояо_ 



(Згідно з законами української звучні (фонетики), 
воно мало б звучати „роджається). 

Креденс, місц. — буфет, шафка на стіні, або при стіні 
— для кращого посуду. Слово „креденс1' уживається тіль¬ 
ки в Галичині — з польського кгесїепБ, а це з італійсько¬ 
го сгесіепга — довіреність; пор. лат. сгебеге — віри¬ 
ти. 

На Наддніпрянщині — це буфет, з франц. „ЬиЙеі" 
(походження якого не відоме), а слово це означає також 
місце перекуски в тому приміщенні, в якому влаштову¬ 
ється дану імпрезу: забаву, концерт, збори тощо. 

Кредитор — віритель. (Значення ного протилежне 
значенню лат. слова „сіеЬііог” — довжник). 

„Кредитор” — слово латинське: „сгесіНог” — від „сге- 
сїеге” — вірити. 

Лекс. 1627. 72 —- сгегїНог, то ест которьій позьічаєт 
кому грошей. 

Крез останній цар Лідії; жив у УІ-му віці перед 
Н. Хр. Був най багатшим свого часу, тому й став синоні¬ 
мом багача: „Багатий, як ІСрезї" 

Грецька мого вимова ■— Кгоізоз, а латинська — Сгое- 
5115. 

Крейда — біла, м'яка мінеральна субстанція, що най¬ 
більш відома завдяки тому, що в школі нею пишуть на 
темній таблиці. Латинська назва — „саїс", звідси франц. 
еіілпх, лшїі. сішік. 

Слово креїіда взяли ми із старонольського кгеісІа. 
Так поляки в XV віці вимовляли це слово, яке вони за¬ 
позичили з німецького Кгеісіе. 

Старослов'янська назва крейди — м-Ьд-ь. (Це й бу¬ 
ла староукр. назва крейди — перед тим, як ми прийняли 
(з польського) слова ..крейда". 

Див. Лекс. 1596. 186: МФл — ванно н тьіж крейда. 
МФіл — вапно, а тштс крейда. Лекс. 1627. 126. 
Це старе наше слово („м'Ьл'ь*1) засвідчене в Супрасль- 

ському рукописі ХІ-го в. Є воно в суч. словінській мові 
(„теГ і діял, 1(тпїГ), у мові російській („мел"), ст. серб¬ 
ській („м*Ьльї!), білоруській („мел"), ст. польській („тіаі") 
і іш 

Крейсер — скорогілавне, озброєне торпедами, мінами 
й гарматами судно, що вживається для охоронної й роз- 

290 



відчої служби, під час війни, а також для бистрого атаку¬ 
вання ворожих кораблів. 

Крейсери є 4-ох родів: рФнійні, важкі, легкі й допо¬ 
міжні. 

Слово походить від голландського кгиізег, а це 
від ктізеп — перейняти {на шляху) кого, або що. 

Кректати — сопіти всуміш з такими звуками, що спон¬ 
танно виходять з грудей людіікл під час її тяжкої праці* 

Слово це звуконаслідувальне. 

Кремезний — мускулистий, коренастий, широкопле¬ 
чий, сильніш. Побічні народні форми: «ремізній, 
к р е м е з л и в н й. 

Справу походження цього слона треба вважати за 
проблему* Якщо б зробити такс припущення, що цей при¬ 
кметник походить від іменника кремінь* то тоді треба 
було б відповісти на питання* чому ї яким чином випав 
з нього формас -- ш». Прикметники, що утворені з імен¬ 
ника кремінь — це крсміпіїнії* кременистий. 

Топ факт, що укр* „кремі 11 ь1’ походить із ст. сл* 
кремлі (роя. віям* крем сне) ледве чи може давати 
підставу для припущення, що прикм* кремезний по¬ 
ходить від імен* кремінь. 

Якщо б слово крем ез н п (і було старослов’янським, 
тоді можна було б припускати, що воно походить від 
старослов* кр е м ьь Але доказати, що слово „кремезний1' 
— старослов'янське, не можна, а це тим більше, що його 
немає в інших слов'янських мовах* 

Можна припускати, що форма „крем- (у прикмет¬ 
нику кремезний) — це наша метатеза форми тюркського 
кегш, що означає кріпкість* (Пор. монгольське кег- 
теп І калмицьке кегш (того ж значення). 

Кременчук — назва міста на Дніпрі, заснованого 
в XVI в. 

М* Ткачснко в своїй праці .,Нарпс історії Кременчуч- 
чинн" („Записки Історично-Філологічного Відділу1’* Київ, 
1929 р* т. 24) на ст* 59 розповідає* що перша транскрип¬ 
ція відомого міста на Полтавщині булл ..Кремснчпк11. Саме 
слово не татарського походження* Ке (кмр), як поясню¬ 
вав Кеппсн (О древностях^ Крьшп, 1837 р.ї, визначає під¬ 
гін ще тш, чнк - - маленький, Саме татарське слово ,,Кер- 
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малій к” народим мова переробім а потім у Кременчук, бо 
місцевість біли цього міста має чимало каміння. 

Пояснення сумнівне щодо перероблення свого -чик на 
-чук. Повторює це пояснення й С, Рудницький у своїй 
праці: „Складені слова в українській мові” („Збірник сек¬ 
ції граматики української мови1’, кн. 1, 1930 р„ Київ, ст. 
106), додаючи до цього ще й назви „Крем'яиець”, „Ка- 
м'янець”. 

Українська назва „Кременчук", а по-російському — 
„Кременчуг”. Форма „Кременчук'1 відома з давнього часу. 
Так, у стародавніх кременчуцьких записах читаємо (див. 
„Палеографнческій Изборникь” І. Камаиина, Київ, 1899 р*) 
запис 1654 р,: „У Кремечуку”, Запис Ю92 р.: „Діялося 
в Кременчуку”, Сьогоднішня жива народна вимова: Кре¬ 
менчук, з Кременчука, в Кременчуці або в Кременчуку. 
Пор. народню пісню: „Пливе щука з Кременчука, пливе 
собі стиха” , або „Пливе щука з Кременчука, луска на ній 
сяє” (П. Чубинський, „Трудьі зтнографическо-статнсти- 
ческой зкепедиціи”, т, V ст. 13), Преса й журнали велико- 
українські все пишуть тепер „Кременчук”, панр,: „Найда 
з Кременчуку” („Життя й Революція” 1932 р, кн. 2-3 ст, 
82). Прикметник буде „Кременчуцький”, а не „Кремєн- 
чужський”. 

Крем’яиець, Кремінець - назва одного з міст па Во¬ 

лині, (По 2-ій світовій війні воно включене а Тернопіль¬ 
ську область). 

Початкова назва — тільки „Кременець” — від слова 
„кремінь”, а згодом, послідовно, - „Кремінець”. Ллє вже 
досить рано постала і) побічна форма цієї назви — „Кре¬ 
мінець”. Так уже в Луцькій Книзі 1563 р, записано: 

„Поєхала до Крсмянца” — „жалуючи па старосту кре- 
мянецкого”. 

По-російському „Кременец" (чпт. „Крєменєц11); по- 
польському — „Кггетіепіес”. 

Сучасне укр. камінь походить із староукр. ка¬ 
лі е н ь, поменшеною формою якого було слово к а м е- 
нець. Звідси й стара назва міста Каменець, 

Поруч староукр. прикметника к а м е н ь нь (звідси 
пізніше староукр, к а м е н н ьт й, а суч, укр. — камін¬ 
ний) згодом постала його другїсна староукр. форма — 
каминт?; звідси суч. укр. к а м’я н и й, що стало підставою, 
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на якій стіїроукр, назва міста Кяменєць змінилася на 
Камінець, 

Суч* укр. к р е м і и її походить із староукр. к р е * 
и с ш>, поменшеною формою якого було слово креме* 
н е ц ь, а звідси її стара назва міста Кременець (на 
Волині). 

Поруч староукр. прикметника кременьн'ь (звід¬ 
си пізніше староукр. крємешшй, а суч. укр, кремін¬ 
ний) постало другісие староукр. к р е м я н ь; звідси суч. 
укр. крем'яний, що стало підставою, т якій староукр. 
назва Кременець змінилася на Кре м’ст н с ц ь. 

Кремль — назва власна комплексу старовинних бу¬ 
дників, обведених муром, у центрі Москви, що завпеди бу¬ 
ли осідком влади Росії, а тепер там є центр влади СССР, 

У Літописі, що називається „СофІїїскій временникь", 
під 1445 роком згадане слово „кремль” у значенні крі~ 
пость, твердиня, фортеця. Таке саме значення має слово 
..кремль” у розповіді М, Т. Мнсюрина-Мунехина „Путе- 
шествіе на востокгЛ 3493 р. Згадане це слово (в тому са* 
йому значенні) і в Біблії (церковно-слов’янський рукопис 
з 1499 р,), автором якої був Архиєгшскогг Новгороду Ве¬ 
ликого Геннадій, 

Місто Москва було засноване 1147 року як оселя, 
д дубовим укріпленням ..кремлем”. Перебудову пав 
кремль з дерев’яної на кам'яну КрІПОСТЬ князь Дгшит- 
рій Донський (у XV в.), поширив її князь Іван НІ у 1485- 
1492 роках, ї ці мурії існують і досі. 

Більшість дослідників схиляється до такої думки, що 
„кремль” — слово слов’янського походження (мовляв, від 
слова „кремень”). Але є й такі дослідники, що виво¬ 
дять це слово з тюркських слів, Пор, монгольське ке* 
гетп (кріпость) і калмицьке кегт (того ж значення). 

Крсс, арх. — кінець якої дії, окраїна. 
Лекс. 1627. 178: Предіїл — граница, крис, повФт. 
Там таки, 232: Срок ~ креска, пункт, точка. 
Т, т„ 144: Безпредйлн'Ь — без заміфеня кресу и гра¬ 

ниці. 
Пор. Син., 5: Без*ь замирена кресу — неустанні, не 

пред'Ьлн'Ь. 
,.Крее” *— слово польського походження: кгез - - кі* 

нсць, кгезу — окраїни даної країни. 
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Поверсальська Польща (1918-1939) означувала За- 
хідню Україну (що тоді була в державних межах Польщі) 
як „Кгезу ДУбсЬосіпіє” (цебто „Східні Окраїни1' Польщі). 

Польське „кгей” походить з німецького „Кгеів", що 
означає л і н Ію, границю, округу, о б л а с т її. 

Кресати добувати Іскри вогшо ударом сталі об кре¬ 
мінь. 

Серб, кресати; рос. крссйть* кресать; слов. 
кгезаіі; п, кггезас, ч. кгезаіі. 

Досьогочасні спроби пояснити походження цього 
слова (від грецького кгеко — стукаю, від лит. кг4в- 
їі — запікатися (про кров), від кре[мїньІ + Г1*е]са- 
ти) не дають відповіді на питання, яку ідею символізує 
собою звукосполука кр- у цьому дієслові. 

Мабуть, тут маємо діло із давнім звуконаслідуван¬ 
ням ударяння кантом твердого предмета об рубець іншо¬ 
го твердого предмета, — подібно як не в випадку похо¬ 
дження дієслова черкати. 

Подібне слово — кресало (і також креейло). 
Переносно (напр., про змія в казці): „Кресати во¬ 

гонь (іскри) зубами11. 
„По зубах кресати” (бити): 

„Я буду калату кусати!” 
„А я буду по зубах кресати”. 
(Діялог Із звичаїв Андріївського Вечора). 
Креслити рггс'упчтп. 
З польського „кгейііб”, а цс з нім. Кгеіз — лінія. 
Див. к р е с. 
Похідні слоня: креслення, тергелярґ-кл), креслярня, 

кресляреький. 
Креснути — рушити, зрушити(ся), віджити (відзис- 

кати життя), воскресити, воскреснути. 
Пор. Слово о полку Іг.т „Уже миіі мужа не красити”. 
Повість временних літ 1112 р,: „Кр*Ьсеніє” (Воскре- 

сения). 
Слово це споконвіку було у схїднїх слов'ян ще перед 

охрещенням їх, цебто перед уведенням у них стцсл. мови 
в Церкві. Звичайно, було це слово споконвіку в кожного 
слов'янського народу. 

Східні слов'яни прийняли СТЦСЛ. СЛОВО В'ЬСКрЬСа- 
тн виключно для вираження факту Воскресення 
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Христового, І вони вимовляли його по-своєму: вос¬ 
кресати* 

Своє споконвічне слово креснути вони вживали 
(і досі вживають) для означення процесу всякого 
о ж н в л е п н я. 

Приклади з народньої мови (в Словнику Грінченкп): 
„Скресла крига, пройшла”. ..Як сніг скресне, зараз 
сій". „Сон-трава цвіте, скоро скресттс гта весну1*. 

Польський народ не мав жодного контакту зо стцсл. 
мовою, і дієслово кггезіс (креснти), розуміється, є його 
словом споконвічним. 

Корінь слова креснути — праіндоевропейський. 
Пор. лат. сгезсеге — рости, зводитися, вставати, підноси¬ 
тися. 

Кресг, арх. —- хрест. Слово всеслов’янське Індоєвро¬ 
пейського походження. 

Ст. сл. (і стцсл.) крьсгь; болг. кр'ьст; серб, крет; рос. 
крест; ч, кгі£; п. кгхуг; суч. укр, (з народнього) хрест. 

Слово це означає форму пєресічі двох ліній під пря¬ 
мими кутами. 

Сім’я слів: хрест, схрещення (двох сортів рос¬ 
лини), перехрестя (доріг), покласти (два подовгасті 
предмети) навхрест, хрещатий. 

Пор. лат. егих, нім. Кгеиз. англ. сгозв. 
Твердження Фасмера, що стцсл. * кгьзіь спочатку ви- 

ЛІ1ЛЧЛ.-ТО Христл (Тсусп) це мііелїд непорозуміння, 
В усіх найстарших стцсл. пам'ятках Хрпстос назна¬ 

ний іменем „Хрнстось", а не терміном „КрьсттЛ Ім’я 
„Хриетос" походить з грецького „Сіігізіов". іцо означає 
„Помазаник” (Божий), а стцсл. Крьсть — це по-грець- 
кому Б ї а и г б 8, 

Топ факт, що своє староукраїнське „крест" ми по¬ 
чали (під впливом вимови народньої) вимовляти як 
„хрест" не означає, що це слово походить від грецького 
„СЬгізїбз" (Помазаний). 

Також той факт, що ми своє староукраїнське „крсс- 
тнти" (оеннятн крестньїм'ь знаменїємь) тепер вимовляє¬ 
мо хрестити не значить, що це дієслово походить від 
грецького ймення „СЬгівіое", Кажемо „хрестити" (а не 
„христнти"), бо це дієслово походить від слова ..хрест" 
(староукр. кресть, грецьке йіаигбз, атігл. сгозй), я не від 
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грецького ймення „СЬгіаіоа” {Помазаник — Христос, англ, 
СЬгізі), 

В сучасному укр. правописі маємо (неправильне) 
„хрисгити" замість правильного „хрестити'1, просто то¬ 
му, що автори цього правопису хибно пояснили собі по¬ 
ходження цього дієслова. 

„Хрестити11 — від слова „хрест”, а не від Імені 
Христос”. 

Кривавий -— те, що має прикмети крови. 
Слово о п. І. П87 р.; Ту кроваилго вина не доста. 
Там таки: Утру князю кривавьія єго ранм. 
Т. т.: Кровави брсзі>. 
Т, т.: На кровав'Ь трав'к, 
Ст. сл. (і стцсл.) крчліав'ь; болг. крьшів; серб, крвав; 

рос. кровавьій; ч. кп/ауу; п. кгигатлгу. 
Слово походить із ст. сл. крьвь; стцсл. крьвь; болг 

крьвь; серб крв; укр. кров; рос. кровь; ч, кгеу; п. кгеш. 
Праслов. *кгу, рад. відм. *кгуе. 
Лит. кгаїдаз і ст. пруське кгатап — кров; ст, інд. 

кгауїз — сире м'ясо. 
У діалектах Галичини ст. сл. крьвав'ь виразилося в 

формі ке рвавші. 
Кривдити — чинити кому кривду. 
Лекс. 1596. 32: Обижду — шкоджу, кривджу. Обида 

— кривда, ушкоженье. Обидкніє — укрнвджаньє. 
Всеслов'янське слово „кривда” походить від прик¬ 

метника „кривий" (так, як слово „правда” - від прлкм. 
„правий”), Ст, сл. (і стцсл.) крив-ь; болг. крив; рос. кри¬ 
вші; п. кггушу. 

(Серб, „крив" також уживається в гшатеїшї лівий). 
Порів. лит. сгіуіз (кривий) і лат. сигуиз (те саме). 
Кривоприсяга — фальшива присяга. 
Староукр. „ложна присяга". 
Криж, ;ірх. хрест. З польського кгаук, я цс (як і 

чеське кгіг) із старонімецького кгіиге (суч. нім. Кгєиг). 
Цей полонізм сильно закоренився й спопуляризував¬ 

ся в укр. мові — не тільки в літературній, але й у народ¬ 
ній. 

Словн. Грінч.: „Крнжнк” (хрестик). Чуб. „Трудьі”, Т: 
„Ой виступала Матір Божа, на крижеві стала”. Словн. 
Грінч.: „Церква збудована крижем" (навхрест). Сто- 
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рож,, м. Пр,: „То простягнеться крижем, то кулаком 
в груди себе стосує". Шевч., Гайд.: „Оксана в двері. „Вби¬ 
ли! Вбили!" Та пада крижом”. 

„Крижі" — поясшгця* „Крнжмо" — матерія для по¬ 
вивання немовлятка під час Хрещення, 

Криза — псреломовніі момент, 3 гр. кгізів — рішення, 
вислід. 

Економічна криза -- кульмінаційна точка ре¬ 
цесії, цебто застою продукції. 

Криївка, місц. схованка, схопи іце- 3 поліського 
кгу]6лука — від „кгуе” — ховати. Слово цс вживається 
тільки п Галичині. 

Крик — гукання, вереск, репет, лемент. 
Лскс. 1627 р. 48: Грохот — окрик, розрух, воланье, 

вереск. 
Там таки, 97: Клич — крик, вогтль, гук, вереск, 
Лекс. 1596, 156: Клнч-крик, гук, вереск. 
Слово це — всеслов'янське, праіндоевропейського по¬ 

ходження — звуконаслідувальне, 
Ст, сл. І стцел. к р И К Тз, серб, крик, рос. крик, 

ч, кНк, п. кггук. 
Пор, фр. сгіег, апгл. сгу; пїм, зсЬгеіеп; гр. кіаїо, лат. 

сіатаге. 

Крилаті слова — такі вислови, що стали загально ві¬ 
домими як вираження ідей істотного значення. Напр.: „Бу¬ 
ти чи не бути" (з „Гамлета" Шекспірл), ,,УеІ дороги ве¬ 
дуть до Риму". „Не відразу Київ збудувався". 

Кріїлос, лрх. — крилас, 
Лекс. 1627. 447: Первші в крьглосл. 
Див. к д н р, к л і р. 

Крила — ті органи птахів, або крилатих їнсектів, яки¬ 
ми вони літають. 

Однина — крило, днмінутивн — крильце, крилечко, 
їф її ль цятко. 

Слово о п. І 1187 р.: К-ьсплескала лебединьтми крьг- 
льт. 

Там таки: Уже бо соколома крильца припкшалк. 
Т. т.: мьічети стрклкм на крьільцю. 

Кримчак — житель Криму. Дм. 561 подає, що к р и м- 
ч а к й — це кримські жиди, протилежно караїмам, які 
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походять не з семітів, а з хазар (хозар) — азійського 
народу тюркського походження* Року 740-го єврейські 
місіонери навернули їхнього царя (короля) —- кагана 
(по-хазарському) — на юдаїзм, і так він, І ввесь його 
двір та вся хазарська знать стали євреями. Так постало 
єврейське царство Хазарії — з столицею в місті Ітіль 
(тепер місто Астрахань у Росії)* 

У IX в. хозари оволоділи територіями Київської Ру- 
си на захід аж по Дніпро й на північ далеко по ріку 
Волгу. Князь Київський Святослав 969-го р. напав на їхнє 
царство й відсунув їх аж до Босфору* А року 1016-го ук¬ 
раїнці й греки спільними силами цілком розгромили Єв¬ 
рейське царство Хлзярії* 

У Літописі Нестора (Повість иременних літ) сказано, 
що хазари приходили до князя Володимира Великого на¬ 
вертати його на юдаїзм* 

Крим, зрх. — лілея, лілія* Із стцсл* кринь, а це — 
з грецького кгіпоп (лілея). 

Лекс. 1627. 425: Крїн— лелія або цвіуг* 

Кринйця, колодязь — яма, стінки якої обложені де¬ 
ревом, камінням або бетоновими кругами, а вода до неї 
напливає з джерела, що на дні. 

Ст* сл* к р її н її ц а, кладе нь ц ьт кіабегь; болг* кла- 
денец; серб, кладеиац; ч. зіисіпе; старопольське кгупіса, 
суч* п, віисіпіа; рос* криннца, дїял, рос* крьіница, коло- 
дец; словенське кгпіса; укр. діялект. (в Галичині) кер¬ 
ни ц я* 

Слово це всеслов’янське праіндоевроп. походження, 
Пор. гр* кгепє — джерело. 

Криптографія — таємне письмо. (Такі умовні пись¬ 
мові знаки, що їх знають тільки втаємничені в це особи)* 
Таємне письмо цебто тайнопис, відоме вже з найдав¬ 
нішого часу. 

Слово походить від грецьких слів кгуріоз (таємний) 
+ £гарЬо (пишу). 

Криси — „крила” чоловічого капелюха* 3 нїм* кгеів 
— круг, округ, границя. Звідси ст. сл* кр^сь. 

Див* к р е с. 
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Крйска, арх. -— риска. З польського кгезка (п.дія- 
лекс. „кгуака"'; пор. вислів: „Рггузгіа кгузка па Маіузка" 
(І йому ввірвалося). З пім. Кгсій. 

Лекс. 1627. 304; Черга — ліі-гЬя, Ібта, крйска. 

Крисп — ч, ім'я; Із стцсл. Крнсп*ь, а це з лат. Сгіе- 
риз — кучерявий. 

Лекс. 1627, 426: КрІсп ■— кудерявьій, лат. 

Крит — назва грецького острова, що є четвертим ве¬ 
личиною островом на Середземному морі. З грецького 
Кгеїе. Латинська назва „Сгеіа11. 

Лскс. 1627. 426: Крит — ел, мясная або мясйста. 
Крити ■ покривати [ЦО чим. 
Слово о и. І. 1187 р.: Пороси поли прикрьіиают. 
Там таки: Хотят прикрути четьіре солнца. 
Т. т.: Мтзгла поля покрила. 
Т. т.: Тьма світгь покрила. 
Похідні слова: покривати, прикрити, прикривати, 

екрнтіпі. закривати, закритий, покришка, накривка, по¬ 
кривало, покритка, накриття, покриття, откровіння. 

„Критися1' (ховатися) — це полонізм: з п. кгуб 
Слово це — всеслов’янське індоевроп. походження, 

Пор, лат. сауеге (накривати — звідси фр. сопугіг; англ. 
№ соуєг). 

Кричати — зчинити крик. 
Див. крик. 
Слово о п. І.: Крьшат тііЛіігм. 
Там таки: Кричати под саблями. 
Лекс. 1596. 65: И закрнчит нропасть з вес^лям, 
Крйша — дах; слово це з укр. крити. (Див. у Словн. 

Грінчепка: „крйша" — рос. „кровля"). Німецьке слово 
ОасН прийшло до нас через польську мову, 

Стцсл. крові*, покрове, покр ьвало; рос, кровля( ста- 
роросійське крмша); болг. покрив; серб, кров; ч. кгоу, 
аЬгесЬа; п. гіасЬ; укр. місцеве стріха з польського 
зіггесіїа — дах; укр. стріха означає не ввесь дах (к р и~ 
ш у), а тільки обвісу солом’яної кршні кругом будника. 

Російська класична література знає тільки слово 
„кровля" (не „крьіша"). Так і в поета А. Пушкіна. (Див. 
його роман „Дубровскин"). 

Наше слово „покрівля" не є синонімом слова „кртшіа”* 
Цс останнє („крйша") означає цілість тієї частини будіш- 
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ку, що над стінами, — цебто, крокви й те („покрівля”), 
чим крокви покриті, І тому в нас кажуть: У нього со¬ 
лом'яна покрівля криші {або даху). Також кажуть 
у нас: Покривати дах. Це значить класти покрівлю на 
дах (на кришу). 

Покрівля — це накриття даху (криші). 

Крізь - через що (пролізти, пробити, перейти), 
Налр.: пройти крізь дощ. Куля пройшла крізь стіну. 
Він побачив ного крізь вікно. „Він дивиться на світ 
к р \ з ь дірку під ключа11. (Про вузькозорих людей). 

Слово походить із ст. ел. кроні;; етлроукр, с к р о з ь, 
з к р е з ь; праслов. *кегг-; пруське кегвап (через, крізь); 
лиг. ккогааа (к-кегБ-ая) — протилежним, з другого кіпця. 

Рос, с к в о з ь, п. акгон, па\узкгоз. 
Лекс. 1596, 276: сквдзЬ — скрозь. 
Наше „через17 (крізь) також походить з праслов’ян- 

ського -кегг-, корінь якого походить з лраІндоеврогісй- 
ського. 

Крглик, кролик — звірятко заячої породи; буває й 
білого кольору; легко лриручується. 

Постання цього слова показує нам цікаву сторінку, 
як узагалі постає к живе слово. Латинську назву звірят¬ 
ка сипісиїиз німці прийняли майже без змін, — Кііпікііп 
чи КітІ£Ііп, сучасне КапіпсЬеп. Німецьку (з латинської) 
назву Кіїпі£Ііп чехи зрозуміли неправильно, ніби кгаї, що 
й передали полякам, як кгбі. Від поляків слово це пішло 
до нас — „кролик’’ (звідси й „крілпк"), а від нас — до 
росіян: „кролик”. У середньовічній латині кролика звано 
гех ЬегЬагиш. Слово загальновживане в Бел. Україні; за- 
хідньоукраїнське: „королик”. Східньоукраїнськї говори 
мають ще добру назву: „трусик”, бо крілик усе труситься. 

Крім — за винятком. Походить із ст. слов. (і старо¬ 
укр.} к р о м % що означало без. 

Див. к р б м І. 
Кріпкий — сильний, міцний (з польського тоспу). 

Із ст. слов. кр'Ьп'ьк'ь, крегт'ьк’ь, а це Із ст. сл_ кр^щь. 
Лскс. 1627. 450: Сапїи — крі.пкій. 
Слово о п. І. 1187 р+: Кр'Ьгюстію своєю. 
Болг. креп^к, серб, крепак, рос. крепкий, ч. кгерку, 

л. кггеркі. 
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Похідні слова: крІпость (твердиня), укїплсшш, кріпи* 
тися, скріпити, підкріплення (підсилення), кріпак, крі¬ 
паччина, кріпацтво, закріпостити, злкрїпбщсння. 

Крісло — стілець з опертям для плечей (із спинкоіо). 
Слово всеслов’янське індоєвропейського походження, 
Болг. кресло, рос. кресло, ч. кгезіо, п. кггезїо; лит. 

кгезіаз — стілець, латв. кгевез (те саме). 
Лекс. 1627, 183: Стол, столец, крісло. 
Там таки, 165: Крісло, столец. 
Від „крісло” — прикм. „кріслатиії” (розчепірений — 

про галуззя ип дереві; к р і с л я тс дерево). Пар, и, кггзз- 
(кривий, згорблений)- 

Кров, дии. крив л в гт й. 
Слово о п. 1. 1187 рл Нсчестпо кропь пролинете. 
Там таки:: Чрінїа земля кропІю польяна. 
„К р о в голуба11 -— людппп високого роду, 
„Кров з молоком” -— гпрітпїг(-тга), здорошій(~а). 
Кров, арх., див. крита. 
„Бути під рідним кропом” — бути вдома. 
Кропить, арх. — ліжко, Із ст. сл. к р о в а т ь, а це гр. 

кгаЬЬаТі. кгеЬМіі. 
Болг. і серб, креват, рос, кровать; староукр. кровать. 
У сучасній укр, літерат. мові це слово не вживається, 

У мовах західиіх слов'ян ного ніколи не було. 
Слово о п. І. 1187 р.: Од^вахуть мя на кроватьг ти¬ 

совії. 
У народній мові слово „постіль” уживається частіше 

як слово „ліжко”. 

Крок —- ступень. Слово всеслов'янське. Стцсл. к р а к із, 
(нога). Таке саме значення болг, і серб, крак. Польське 
кгок (ступень), ч. кгок (замість очікуваного „кгак”), 
Пр ас лов. * коткі* (нога). 

Слово „крок” (що тепер у нас означає ступень) збе¬ 
регло своє початкове значення (нога) и нашому дієслові 
„розкарячитися”, цебто розставити ноги. 

Слово „крокувати11 — цс в нас модерний літератур¬ 
ний новотвір на зразок польського „кгосгуб". Рос. ша- 
г а т ь від ..шаг" (крок). 

Крок — одиниця міри лбпжіши. 
Див. Лекс. 1627 р„ 168: „Покрите. миля, в той час 

замьїкаеться 1000 кроков". 
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Крокіс — дикий шафран, Гр, кгоков, лат. сгосиз; звід¬ 
си нїм. Кгокиз, аигл. сгоснз, франц. сгосив; рос. крокос, 
крок; польське кгокоз. Грецьке кгокоз мабуть походить 
із ст. євр. кагкот — шафран (фр. заїітоті, англ. ваїї> 
гоп)* 

Ботанічна назва: СагІЇїатиз їіпсіогісиз. 
Що слово „крокіс” прийшло до нас (а від нас — в 

Росію) безпосередньо з польського „кгокоз" — сумніву, 
здається, бути не може. Але чому це слово в польській 
мові зберегло свою грецьку форму (,,кгбкоз"), незважа¬ 
ючи на те, що полякам з давніх-давен було це грецьке 
слово відоме в його латинській версії („сгосиз") — це 
загадка, 

„К р 6 к о с — шафран”. Лекс. 1627 р. 103. 

Крокодил — великий квазіплазун з породи ящурІв, 
що живе в водах Азії й Африки. Гр. кгокбсіедіоз, звідси 
лат. сгосогїІІиз. 

У середи, віках греки змінили своє класичне „кго- 
кисіеііоз" па „кцгкббіїок", а це значить, пю саме з цього 
слова безпосередньо походить ст. сл. ,,коркодилнь’\ І це 
також значить, шо наше „крокодил” (як і рос. крокодил) 
походить не із ст. слов, „коркодилії, а з польського „кго- 
косКТ\ що виводиться, мабуть, не безпосередньо з лат. 
сгососШіив, а з його німецької версії „КгокосШ” У Гали¬ 
чині вимовляють „крокодиль” — під впливом польсько¬ 
го „кгокос!уГ\ 

„Крокодилові сльози11 —- нещирі. 
Звідки її як пішла така назва? Щоб це докладно зро¬ 

зуміти, подаю тут стародавні перекази про крокодила, 
У „Книга глаголемая Алеавигь*’ початку ХУЛ-го віку 

(з моєї Бібліотеки, про неї див, РМ ч. 67-63 ст. 345) про 
крокодила (крокодил або кордил) читаємо на л. 1846 та¬ 
ку цікаву відомість: 

„Кордилт* — єсть зв^рь водний, хребеть єго аки 
гребень, хобот змієв*ьг глава висилискова [яіцурова]. А 
єгда имегь челов'кка ясти, тогда плачете й рьідаєгь, а 
ясти не остаист-ь, И главу от тЬла оториадт*, зря на ню, 
нлачетТї. А хоботомь бієть, на нихже раз гнівається. А 
єгда зинетт», то весь уста бтяваєтіа". 

Оце походження виразу „крокодилові сльози”: „А 
коли крокодил зачне чоловіка їсти, тоді плаче та голо- 



сить, але їсти не перестає.І голову від тіла відірвавши, 
дивиться на неї та плаче,./' 

Пластично й коротко! 

Крокувати — іти військовим кроком, 

Кролепець — місто на Чернігівщині, засноване десь 
на початку XVII в. Назва походить з польського ,,Кго- 
Іетсіес**. За народнім переданням, його заснував король 
польський Сигизмунд Ш („Україна моїх блакитних днів" 
Ол. Грищенка, 

Кремі, арх. — без. 
Із ст. сл. (І стороукр.) к р о м й; болг. кроме, ч. кгот§; 

ст. п. кготпіа, кгот. 
Ст. слон, (і стцсл.) кром1піітьн*ь означає зовніш* 

ній. 
Слово о п. І. 1187 р.: Тяжки ти голови кром£ (без) 

плечю. Зло ти гЬлу кром*Ь голови, — Руекой Земля безь 
Игоря. 

Лекс. Ш27. 21К: Спійте - кромЬ, без. Св'Ьшшй — 
кромішній, окром*Ьшиій. 

Там таки, 201: Рпзвїі -- огтроч, окром, кром-Ь, хиба. 

Кромішняя тьма, арх, — темрява зовнішня, найдаль¬ 
ша, найглибший ад. Вираз євамгелський: Матвія 8.12, 22. 
13 І 25. ЗО. Гр. ехоіеігоз (зовнішній), лат. ехігешиз (те 
саме). 

Кромішній, арх. — зовнішній. Із стцсл. кромііштьігь 
{зовнішній). Те саме значення має й ст. сл. (і стцсл.) 
вьнЬшьйь: 

„Кромішній — вн*кштй,\ Лскс, 1027 р. 104. 
Стцсл, кром ьіштьнг (цсл. кромішній) похо¬ 

дить ВІД К Р ОМ £ (без), СТЦСЛ. В'ЬН'ЬшНЬНЬ (цсл. 
в ь н і ш ь к ь) — від стцсл, в н ’Ь (зовні), Ч. V п е, рос. 
вне. 

Кропити — збризгувати водою кого або що. Свяще¬ 
ник кропить у церкві свяченою водою. 

Ст. слов, (і стцсл.) кропити, кропило (укр. кро- 
пгїло), окропити, о к р а п л я т и, окропленїє. 

Див. крапка. 
Лске. 1027 р. 96; „Капля - кропля". 
Див. капати. 
Кроткий* арх. — тихий, лагідний, скромний. 
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Лекс* 1627 р., ]04: Кроток — кроткїй, тихій, скром¬ 
ний* 

Там таки* 256: Тихость — кротость* 
Ст, слов* (і стцсл.) крот'ьк'ь; болг. крогьк, серб* 

кротак, рос. кроткпіір ч. кгоіку, (п* Іа^осіпу, 1азка\уут сі- 
ску). 

Пор* ст, слов* кгозір („крону"), кгоНіі; рос* кро- 
тнть, крочу; ч* кгоШі; її* икгбсіс; укр* укротйти — 
приборкати* 

Вихідною точкою тут не могло бути праслов. * когі-* 
бо воно дає ст. болг* кратна, (не „кротькт*"), укр. ко¬ 
роткий; ч. кгаїка* Пор. лат. еигіиз, пім* кигг. 

У світлі цього факту походження слова „крбткий" 
залишається загадкою. ■ - * ^ 

Крук — ворон. 
Це всеслов'янське слово (їндоевроп* походження) по¬ 

стало шляхом наслідування звуків ворона: к р (у). 
Болг. крук, рос. крук, польське к г о к. Пор* лит, 

кгайкіі (крякати), латв. кгаикіів — (ворон), грецьке 
кгаидо (крик)* 

Лекс. 1627. 474: Крук, 
Там таки, 347: Аравія — крук або крукова* 
„Крук білий” — образне означення унікату* 

Крупи — роздерті й очищені з луски зерна проса, 
гречки, або ячменю, з яких варять кашу. 

Див. каша, 
Лекс* 1627* 223: крупьі* 
Ст. слов* крупа; укр* крупа (частіше множ.: крупи); 

рос. крупа, болг. крупка (укр* кришки); ч* кгоира; п. 
кгира. 

Пор. латв* кпірз — дрібненький; лнт. кгаириз — „об* 
сипаний” малесенькими бугорками, шорохавий* 

„Крутиться!” — „А все таки вона крутиться!” Це ви¬ 
раз для зазначення правдивості свого погляду проти 
іншого, явно неправдивого. 

Великий італійський учений Галилео Галилей (1564- 
1642) навчав, слідом за Копертшком, шо не сонце крутить* 
ся, а земля. Інквізиція року 1634-го потягнула Гплмлея 
на суд І змусила його, 70-лїтнього, зріктися своєї науки, 
бо інакше він був би на кострі спалений за „єресь”* Ста¬ 
рик на колінах.. . зрікся! А вставши, він у великому гніві 



тупнув ногою і скрикнув: „Е риг ні ттшотс!" Цебто: „А все 
такії вона крутиться!" 

Ксантйпа — жїн. ім'я. Із стцсл. Кеанфипгта, а це 
з грецького жіночого ймення ХапШірре (КнапіЬірре) — 
від гр. слова хапіЬінта — рижа (руда). 

Лекс. 1627 р. 440: Ксантіппа — рьіжая конница. 
„Ксантйпа” — дуже сварлива жінка* 
Старий грецький переказ представляє Ксантипу, дру¬ 

жину старогрецького філософа Сократа (4697-399? пе¬ 
ред Н* Хр*) як дуже злу й сварливу* Тому це ймення 
переносно вживають для означення злої, сварливої жін¬ 
ки, У нашій народній мові на таку жінку кажуть: „Яга”* 

Ксенія — жін* ім’я* Із стцсл. КсенІа, а це з гр* Хепіа 
— приязна, дружня, гостинна. 

Укр. пестливі фомн: Ксеїш (и Зах* Укр,), Оксана {у 
Сх. Укр,}. 

Лекс, 1627* 440: Ксенн, Ксєніа — странна албо странно 
иріємство. 

Ксенофонт ■— чол. ім’я. Із стцсл. Ксенофоігпь, а це 
з грецького ймення ХепорЬоп. род, відм. ХспорНогЦон 
(що означає: той, хто говорить чужими мовами): хепоз 
(чужий) + рЬопе (звук, звук мови), 

Лекс. 1627. 440: Ксенофант — странен муж. 

Ктйтор — будівничий церкви, манастнря, або важли¬ 
вої громадської установи. 

Із стцсл* ктиторг, а це з гр. кіеіюг — від кШго 
— будую, встановляю, засновую що* 

Кузьма — чол. Ім’я* 3 стцсл. Косма, а це з гр. Коз- 
таз (чит. Козмас) — керманич, упорядник* 

Лекс. 1627* 425: Косма, Козма — мір, или украситель* 
Косіш ик — свіщкій или козмик. 

Ку! куку! — звуконаслідування зозулі* Звідси: кукати, 
кукання, кувати, 

З пра*чови, 
Пор, укр, пісня: 

„ОЙ закувала та сива зозуля 
Рано-вранці па зорі *..” 

„Ку-ку!” — У дитячій мові: виглядати крадькома 
звідки й казати, „ку-ку!" 

Звідси: „кукати" — поглядати звідки крадькома. 
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Кубок — чаша, чашка, філіжанака. З польського ки- 
Ьек, а це з фрапц. соире, що (як і італ. сорра) походить 
з лат. сира — посудина на вино. 

Лекс. 1627. 425: Котил — кубок* 
Там таки, 103: Чаша, кубок, куфель. 
Т. т., 468: Фіала — нація на кшталт чаш-Ь або кубка. 
Т* т., 446: Потір — чаша, кубок, келих. 
Т. т., 234: Сткляница — склянка, албо кубок, чаша, 

келих. 
Лекс. 1596. 31: На кшталт чаїїгЬ албо кубка. 

Кувати — бити молотом по залізі, щоб зробити з ньо¬ 
го запланований предмет. 

Староукр. форми: „кути” і його ітератив „ковати”. 
Контамінація к у[ти] + [ко]вати в висліді дала сучас¬ 
ну форму: „кувати”. 

Ст. слов. кути, кувати; болг. нова (кую); серб, 
конати; рос. к о вать; ч, кои1:і; п. кис. 

Пор. лит. каиії (бити, кувати): лата, каці (те саме); 
ірляид. сисі (те саме). 

Слід староукр. дієслово „ковати” віддзеркалений 
в суч. укр. „коваль”. Суч. укр. „конання”, що вживається 
в Галичині, віддзеркалює собою староукр. „кошшіе”, „ко- 
вапьє”. Пор. наггис на Хресті 1161 р.: А кованьє его злото 
й серебро* 

Сім'я слів: кувати, підкувати, підкова, обкувати, об- 
куття, закувати (в кайдани), кути, закути, закутий, ко¬ 
валь, ковалик (здрібніле), ковальчук (здрібн.), коваль¬ 
ство, ковальський, ковалів, ковалева, староукр. „наковаль- 
ня” (що теггер його заступило в мас польське „кошасіїо”). 

Слово „кувати” в нас уже з давніх-давен вживають 
у переносному значенні: „кувати крамолу” (чинити бун¬ 
тівну змову), — на зразок укр, пароднього: „встругати 
штуку” або „втяти фокуса”. 

Див. Слово о п. І. П87 р.: А князи крамолу коваху. 
Там таки: Мечем крамолу коваше. 
Т. т.: Начаша князи крамолу ковати. 
Див. ще: „Ваю храбрая сердца скована”. Слово о п. 1. 

1187 р. 

Куди, куда - до якого місця (?), н якому напрям¬ 

ку СО- 



Ст. слов. крсіїї; рос. к у д а, серб, куда, куд; сло¬ 
венське кфб; ч, кисіу; п, сіокасі (сіо-касі), діалект. к§сІу. 

Пор. стлропруськє із^иепсїаи —■ звідки; л, зк^сі (-касі). 
Негативне: „нікуди"; звідси переносне: „нікудишній” 

(нездалий, непотріб), 
„Куди тобі з постолами в квашу!" або „Куди тобі 

братися!”, визначає: „Це не на твої сили, мізерахо!” 

,,Кудн”(?) відноситься до руху в напрямку якого- 
будь місця. Напр,: „Куди (до якого місця) ви йдете?11 

„Де” (?) відноситься до чиєї позиції (нерухомості) 
в будь-якому місці. Напр,: „Де ви сидите?" 

Конструкція „Де ви йдете?" — ясно нелогічна, бо 
вона означає, що хтось знаходиться там (у даній пози¬ 
ції), а все таки він „іде". 

Куделя, кудїлка — зв'язаний жмут кужелю, пачїсок 
вовни для пряжі, Із ст, сл, косШь; польське к^йгіеі; ч. 
коидеї. Поруч цього: укр. кужель, ч. ки£е1. 

Пор, литовське: кейєпИ (скубати), а коисїеііз (куділ- 
ка і пташиній чубок). 

У Галичині „кудїль” віддзеркалює собою початкову 
староукр, форму: „кудЬль”. „Куделя" (на Наддніпрянщи¬ 
ні) цс вже пізніша форма. Дмміпутші - ■ „кужілка". 

Тни самий корінь у словах „кудли", „кудріГ\ Звідси: 
кудлатий, кудлай, кудлач, кудрявий, кудрявець, 

У народній пісні: 
„Ти, дівчино хптра-мудра, 
Розчесала набік кудря, 
Розчесала на всі боки, 
Щоб не було замороки". 

(Волинь) 

Кудесник, лрх, — маг, характерник, особа, яка 
нібито має тіагфмродню силу творити всякі „штуки ма¬ 
гічні”, — як, гтапр., пан Твзрдовський у польських леген¬ 
дах, або Симон Магус в одному з прадавніх апокрифів, 
тцо постав був, мабуть, ще в початках Християнства, 

Старе слов'янське слово „кудесник" ще в XVII в. за¬ 
булося серед наших освічених людей до тієї міри, що 
вони його помилково уважали за... московське! 

Так думав навіть сам Памва Беринда, коли писав: 
„Кудес, кудесшгк — чорт нлч члровник. по нТжих по- 

ігКстіт в Москві» нпричстси”, Лскх. 1627. 101. 
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Цікаво, що він випустив з уваги той факт, що слово 
це було в старо- церковно -слов’янській мові: „кудесьник*ь’\ 
(Див. Ф. Миклошич, „Краткін словарь шести славянских'ь 
яаьгков'ь’* (1885). 

Ст. сл. „кудссьігик'ь" в'яже спільний корінь із ст. слов. 
кисіНІ (кудйтіг), ки&сїр (куджу). 

Ст- сл. „кудити” (чинити всякі Богу противні штуки, 
прокляттями накликати нещастя па людей, злословити, 
смішити людей нечестивими фокусами), 

€ це слово в сучасних мовах: сербській, хорватській, 
болгарській, словенській; було воно І в староукраїнській 
і в старопольській мовах. 

Сліди його маємо в усяких зложеннях, що збереглися 
в суч. укр. діалектах: „прокуда” (шарлатан) — на Волині, 
Крем’янеччина; „паскуда” (все те, тцо погане); слово „пас¬ 
кудити1’ колись означало: накликати прокляттям нещастя 
на кого; згодом — зневажати кого прокльонами. (Тільки 
таке значення має польське „разкисігїс' в Біблії Леопо- 
літи 1455 р.), 

Кудйкало — той, хто часто питає: „Куди?” 

Кудку-дак! — звуконаслідування курки. 
Звідси: „кудкудакати15, „кудкудакає11 або „кудкуда¬ 

че”, „кз'дкудакаиня1', „кудкудакало15. 
Кудрявий, арх. — кучерявий. 
Див. куделя. 
Лекс. 1596. 256: Дерево н-Ьякоєсь кодерявое. 
Там таки, А2ГЇ: Крісп - - кудеряпмй, лат. 
Ку-Клукс-Клан — американська расистська організа¬ 

ція, основана 1866 р. На зборах і прилгодішх виступах во¬ 
ни зодягнені в білі шати з капюшонами, в яких є тільки 
прорізи на очі, ніс і уста. 

Одним з обрядів їхнього „культу” є прилюдне пален¬ 
ня (вночі) велетенських, вкопаних у землю хрестів. 

їхня англійська назва — це абрєвіятура Ки-К1их-КІап 
(в англ. вимові „Юо-Клакс-Клєн”). Цс букви з грецького 
слова „кукіоз”, що означає круг, коло. 

Ку-ку! — звуконаслідування зозулі. Звідси: „кукати”* 
„кукання", а також назви зозулі: рос. кукушка, польське 
кикиїка. еднекр. кокіїаз, гр. кокка, лат. сисиїиз, лит. ки- 
кикиіі її їн. В укр, мов! із звуконаслідування „ку-ку” ігс 
створено назви для зозулі. 
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Дитячого „А ку-ку! Де ти?" не слід змішувати із 
звуконаслідуванням зозулі, (Воно також відоме з фрази: 
„Куку в руку” дати, цебто дискретно дати хабаря, 

Кукуль — чернече покриття голови, клобук, 3 гр, 
кикйШоп, 

Кукуріку! — звуконаслідування півня. Місцеве також 
„какаріку", „кікірікі”. 

Подібне звуконаслідування піїшя є в усіх індоєвро¬ 
пейських (арійських) мовах; лат* сисигіге, суч. грецьке 
кикнгігїго, долішнє цім. кікегїкі; саскр, кигиїаз — півень. 

Кукурудза — рід хліборобської рослини, насіння (буб- 
кове) якої збитою масою вкриває шишку — „качани” на 
вершках високого, грубого й твердого качаниння. 

Походження цього слова таке ж темне* як походжен¬ 
ня англ. „согп”, що означає кукурудзу. 

Дехто пробує знайти для нього корінь у слов'янських 
словах, інші ж виводять його з тюрксько-османського 
„кокогог”, ще інші — від румунського „кикигиг”. У Ні¬ 
меччину слово „Кикиг” прийшло з слов'янських країн. 

Кулак —- п’ястук. 
Походження цього слова неясне. Джерела його шу¬ 

кають у слов'янських та інших індоєвропейських мовах 
(лит„ лати, та пь), а також у мовах тюркських. 

Слово „кз'Лак” у переносному значенні в російській 
мові означає заможного селянина. (Його укр. відповідни¬ 
ком є слово „куркуль”). 

Слова „кулак” і „розкулцчуиати” сильно закорени¬ 
лися и совєтському лексиконі в зв'язку з офіційною скс- 
пропріпцією селянської землі в процесі колективізації 
в СССР, що завершилася за часів диктатури й. Сталіна 
(помер 1953 р,)* 

Слово „п'ясгук” (яким у нас почали підмінювати сло¬ 
во „кулак”), походить з польського рі^ес. 

Кулінарство — майстерність приготування страв. 
Слово походить від лат. сиііпа — кухня; лат. сцііпа- 

гіиз означає: кухонний; кулінар — кухар (з польського 
„кисЬагг”, а це з нім. кисНеп — варити; з польського 
„кнейпіа” (а воно з з нім. КіісЬе) походить наше „кухня”. 

Куліси — лаштунки, о бета но па театральної сцени (де¬ 
корації і т, ін,)* 3 фраиц, СОЦІІ55Є5, - 
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Тому що куліси заслонююгь все те, що діється за 
сценою, вони почали символізувати всякі таємні справи, 
а головно справи підозрілого характеру -— „коншахти”. 
У цьому сенсі говорять про „сцену” й „закулісся'" різних 
справ і „справок”* 

Куліш — страва з гречаних крупів, або з пшона* 
Наші верховинці в Карпатах вимовляють це слово 

по-своєму: „кулеша”. Тому що вони варять її тільки з ку¬ 
курудзяної муки, то „кукурудзяігість" у них стала специ¬ 
фікою цієї страви* 

Білоруське к у л е ш, рос, к у л е ш, болг* куля ш а, 
польське киїезг, киїезга. 

Між різними іншими гіпотезами дослідників похо¬ 
дження цього слова є гіпотеза Якобсона (на сторінках 
„Зіауіс ^УогсТ\ П, 1955 р,), який не сумнівається в тому, 
що це слово походить з угорського „кбіез", іио означає 
просо* 

Куля — стрільмо для малої зброї: крїса (гвинтівки), 
кулемета, пістоля й малої гармати. З польського мки1а"я 
а це з давнього горІшньонІмецького „киїа”* 

З України пішло це слово і в Москву, де воно змінило 
свою форму на „пуля”. 

Кульбака — сідло. Слово це є не тільки в українців 
(в деяких укр. говорах воно наявне в формі „кульвака"), 
бо є воно і в поляків. 

Серед дослідників переважав такий погляд, гцо це 
слово походить з тюркського „каїіак" (сідло)* 

Культ — містичне почитання кого, або чого* 3 лат. 
сиііиз (від соїо -- культивую, плекаю) — релігійне віру¬ 
вання. 

Кум-крум! — звуконаслідування жаби* Звідси: „кум¬ 
кати", 3 дитячого фольклору (на тему жаб'ячого кум¬ 
кання): 

Дум-кума, 
Позич полотна: 
Дина вмерла, — 
Сорочки нема!" 

(Крем’янеччнна, Волинь) 
Памва Беринда жаб’яче „кум” пояснює грецьким 

„корЬ”, хоч є воно грецьким звуконаслідуванням**, сови* 
Див, Лекс. 1627* 425: Коф — кум. 



Кум — слово, яким називають один одного батько 
дитини та хрестини батько її. А для батька дити¬ 
ни її хрестив мати — це к у м а. 

У деяких говорах Наддніпрянщини наше традиційне 
„хрестини батько'1 (той, хто тримає дитину при Хрещен¬ 
ні) цілком невпопад і зайво перекрутили на „хрещений 
батько” (звідси й означення „хрещена мати'1). 

Хрещеними є всі ті, що охрещені, а не тільки ті, 
що тримають дитинку при Хрещенні! Такого пояснення 
слова „кум” і „кума”, яке б не суперечило вимогам фо¬ 
нетики й семасіології, покищо немає. 

Сит дгапо заііз* лат. — дослівно: „з дробншкою со¬ 
лі” (цебто іронічно: хоч крихіткою якогось розуму). 

{(уманська мова — див. половецька мова. 

Кумач — проста, особливо тендітна матерія — чер¬ 
вона, або синя. З татар, кшпас, Дм, 530, 

Кумир — ідол. 
„Не роби собі кумира” — вираз біблійний. (Вихід 

20. 4). 
Лекс, 1596. 16: Кумир — болван. 
Лскс. 1627 р., 102: Кумир — ндол, болван. 

Грецьке слово еїсіоіоп (звідси лат. обоїигп) переклали 
стисло в. словом кумира, бо воно, звичайно, визначає 
Ідо л а. Але проблема походження цього стцслов. слова 
не розв'язана. 

Кумис — напиток з перебродженого (сферментовано- 
го) кобилячого молока. 

Слово походить з тюркського китпуг; наявне воно 
в татарській її казахській мовах. 

Кумі — див. Г а л і ф а. 
Кумовствб — лип. кум. 
Лскс. 1627. І85: І Ірнємшгчсство - сукцссіє, кумов¬ 

ствб. Приємнпк —- кум. 

Кунак — друг, приятель. З тюрк.-половецького ки- 
пак — гість-нічліжании здалека. Турецьке копак — гос¬ 
пода, заїзд (ніби готель). У болгар ї сербів це „копак”, 
засвоєне від турків, означає те саме. 

На північних територіях Кавказу дуже сильно поши¬ 
рене т, зв. кунацтво, цебто гостинність і принцип „не¬ 
доторканості” особи гостя. 
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Це так, як і було в наших предків, які трактували 
гостей згідно з таким принципом: ,,Гість у дім — (це) 
Бог у дім”, 

Кундель — див, куделя. 

Кунтуш, коїггуш —' жупан, верхня коротка одежа 
з відкидними рукавами. 

До нас прийшло з польськ. копїизг, а це з турецько- 
османського копіоз. 

Дехто думає, то це турецьке слово походить я грець¬ 
кого „капсіуз”, що означає верхню одежу. 

Очевидно, це тільки здогад. 
Куншт, арх, — жарт, дотеи.жартлива збиточність. 
З польського кипзяї (того ж значення), а це з нім. 

Кипзї (майстерність) -— від копел (уміти), 
Лскс, 1627. 228: Смкхотвбрстио - жарт, куншт* Смк* 

хословлю — жартую* 
Купа — маса речей, що складені одна одну* 
Слово всеслов'янське праіндоевроп. походження, 
Є це слово І в найстарших пам'ятках старо-церковно¬ 

слов'янської мови: в Супрасльському рукописному зводі 
(кодексі) XI в, і а Фрагментах Кльоца (граф СІог) з XI в. 
V цих пам’ятках форма цього слова „куль”. Так на ста- 
ро-церквно-слов’янське було перекладене грецьке „зогбз” 
— згромадження чого в одне місце. 

Болг* купа — скидання речей одна на одну. Серб* 
куп — збори, збір, собор, з’їзд; звідси скупштина — 
парламент* 

Лит. кайраз — купа; киреіа — копичка сім а; кирвіаз 
— горбочок, 

Укр* „громадити" (налр. „громадини сіно", цебто 
згортати, (згребати сіно) невід’ємно пов’язане зо словом 
„купа". 

Пор* Лекс. 1627 р. (ГІередм.): В купу згромадивши. 
Наше „вкупі" означає разом. Див. Лекс. 1627. 95: Зби¬ 

раю вкупк. 
Нижньо-лужицьке „кира" означає ..горб" (староукр* 

холм). 
В укр* мові слово „купина" (напр., па Крем'ямеччині, 

Волинь) означає бугровату поверхню мочару, сінокосу 
(сіножаті) і т* п* Старе наше „йти купою” (громадою, 
юрбою) і досі зберігається в нашій народи, мові. 
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Старе укр. „купно” (спільно, разом* вкупі) збережене 
в старих піснях. Напр* у колядці: *.Днесь поюще* купно 
іграймоГ1 

Сім'я слів: купа, вкупі* вкупочці (разом* спільно), ку¬ 
пина* купка* купочка* купите, купчитися (збиратися ра¬ 
зом)* 

У російській мові синонімом слова „купа” є слово 
„куча”, 

В укр. мові куча — це була, що зовсім схожа на 
купу соломи* хамличчп* або хабаззя. 

Куперпас — один з родів вітріолу. З польського „ко¬ 
ротшав”, а цс з ті їм* Кир£сг\\гая5ег розчин окисі міді: 
КирГег (мідь) + \Уа55ег (вода). Нім. Кирїег із серед- 
ньов, лат. сирег (мідь). 

Окпсь кожного метялто (з окіїссю міді цебто з купер- 
квасом включно) називається вітрібл (з фр. уіігіоі* 
а це лат* уіігит — скло* бо він лискучий* як скло). 

Тому він колись уживався п косметиці. 
Напр*, у Словнику Грінчєнка є такий приклад з фольк¬ 

лору: „Купервасу купувала* — чорні бровн малювала”. 
Див. Снн. ХУІІ-го в. Третая часть чарки купервасу. 

У народній мові це слово н тепер дуже популярне. 
(Иапр., на Волині живою збереглася популярна сміховин¬ 
ка на тему змішання понять про „шафран” і „кулервас”. 

Купіль — 1, купання; % вода для купання в будинку; 
З* купальня. 

Лекс, 1627. 426: Купедь - - купіль, сажавка, ванна. 
Слов'янська назва купальні — це „баня”. 
Ст. слов. баня* болг. баня, рос. баня* серб, баня, укр. 

баня* 
У поляків і чехів немає* і ніколи не було слова „баня” 

як назви купальні* У чехів баня — це Іагей* а в поляків 
— їагпїа (від Іагіб — лазити)* Загально думають* що ста¬ 
рослов'янське „баня” походить від італійського „Ьа^по” 
(купання) -—- з лат, Ьаїлешп* а це з грецького Ьаіапєіоп 
(купіль). 

Винятком тут погляд Прюкпсра (ЗЕЛР), який твер¬ 
дить* що „баня” — слово слов'янське, а «ід слов'ян за¬ 
позичили собі його мадярп (пор. мадярське Ьапуа — 
яма) * 
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Бркжнер твердить, що у слов’ян „баті*' було синоні¬ 
мом слова яма* 

У найстарших писаних пам’ятках східніх слов’ян слово 
„баня” не засвідчене. Знаходимо його тільки в старощер* 
ковно-слов”янськнх пам’ятках ХІ-го віку* А це значить, 
що слово це прийшло до нас —* разом із стцслов. мовою 
— від південних слов’ян {македонців, болгар, сербів). 

„Баня пакнбьттія” (дослівно: „купіль знову початого 
життя”) — це Хрещення* 

Південні слов’яни, а специфічно —серби й хорвати 
— мають н слово „бажгьк", але воно походить від їхньо¬ 
го слова „бан” — з тюркського „Ьап (пан, вельможа, ба¬ 
гатий ), і тому його зо словом „баня” змішувати не можна* 

Купрїян, Купер’яи — чол* ім’я. Із стцсл. Кипріань, а 
це з грецького Кургїапоз — кипрієць, житель грецького 
острова Кипр (гр* Кургоз) на Середземному морі, „Куп- 
ріян”, „Купєр’ян”, „Капріян” - це укр. народні версії 
стцсл. Кипріашь, 

Купчитися - ■ сходитися докупи, збиратися разом, 
триматися купи (спільнотігості). 

Див. купа* 

Кура* арх* — курка, серб, кури, множ, курьт; рос. ку- 
ра; словенське, польське й лужицьке кита; чеське коига. 
Укр* „курка”, „куриця” й „курча" — це здрібн. форми 
староукр. „кура”. 

Старослов’янське кург — півень. У старо-церковно¬ 
слов’янських текстах Нового Заповіту слово „алекторіл” 
— з грецького „аїекіог” (лат. £а11из) означає півня* 

У стцслов* мові слово „курті” не засвідчене, — там 
є їі'Ьтєль і п'Ьтслнн'ь із стцсл. пктм, піввати — спі¬ 
вати, староукр. „піти”, суч. укр. народи* „піяти"). (Порівн* 
у Зерова („Чистин Четвер”): „Півень пі є”). 

Укр* пі тух, старопольське І суч* народи, польське 
ріеіисЬ, рос. петух, хорватське петен (суч. польське ко- 

а ще в XV в* тільки киг) означають півня* 
Походження ст. слов. слова кур*ь не відоме. Збути 

шо справу таким аргументом як звуконаслідування не так 
то вже легко, бо слов’янські звуконаслідування курки ціл¬ 
ком інші, 

Лор. польське коксі (півень) від звуків ко-ко-ко ї 
укр* копка — від звуків тієї курки, що збирається би¬ 
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снджувати курчата. А втім, треба мати на увазі, що нім. 
Кигге (корінь тон самий, що і в ст. сл. слові кург) озна¬ 
чає індичку, а Киггііап — індика. 

Слово „кура” згадується в наших найстарших писаних 
пам’ятках. 

Див. Слово о л, і. 1187 рл Изт, Кьїєва дорпскаше до 
кур"ь Тмутор оканя. 

Курна — проститутка, слово всеслов'янське. Ст. слов. 
(і стцсл. курива, а стисло в. описове — „йола Ьірйь- 
піса^ (в Новому Заповіті) --в укр. вимові: „жеиа блуд¬ 
ниця”. 

Слово „курва” одні виводять з готського Ьогз — по¬ 
вія, а Інші із слова „кура” (курка — за аналогією франц. 
слова сосоііе (курочки), що в переносному значенні озна¬ 
чає й проститутку. 

Латинського прикметника сигуиз, сигуа, сигуищ — 
зігнутий, викривлений (фізично), а переносно: упавший 
морально, кручок — покищо не взято до уваги. 

Хоч слово „курпа" Є В СТЦСЛ, МШЧ, ледве чи можливо 
думати, що з неї воно поширилося серед нашого наро¬ 
ду. І що з цього самого джерела воно поширилося й між 
поляками. 

Навпаки, це наше слово походить з польського „киг- 
туа’\ тому що латинське сигуііз. -шп поширилося між 
захїдньоспроп, народами (пор. франц. сигуаШ, сигуаіїуе 
’— викривлений; англ. сигуе (кривіша), сцгуєі (випачена. 
цебто викривлена форма чого); нім. КигЬеіІ:е (те саме). 

Очевидно, що це слово попало І в Польщу, і там воно 
створило собі велику сім'ю слів, якої воно не створило 
в мові жодного іншого народу; кипуа, кипуіагг (курвїй), 
кигетска, киге\У5кі, кигетдгаішо, зкигупб зі?, ро кигєчузки. 
Лайки: „зкигигї вуп”, ,,зкигс2у Ьук” (із * зкигигсгу Ьук), 
„кшчуа тас,ї — скорочено: „кита(!)м 

Г цей арсенал польських слів масово поширився в Ук¬ 
раїні, а звідти й у Росії, але в невеликій мірі. 
Що з латинського світу попало це слово і в стцслош 

мову (стцсл, к у р ь в а) — це жодна несподіванка. 
У стцслов. мові є й інші латгшізми: крижь, па- 

пежь, ку сто дія і т. ін. 
Курган — давня могила в стсппх; високий земляний 
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Слово це походить з тюркського; напр., половецьке 
слово кигЬап означає кріпость, фортецю. 

Кургани н степах України - це давні скитські мо¬ 
гили. 

Курдюк - опечи і г хтііст з жиром па кіпці. З тюрк, 
киргик, кийгик, Дм. 540, 

„Кури не клюють'1 — означає „дуже багато1' чого. 
Напр., кажуть: ,.У нього грошей, — і кури не клюють”, 

Курйчка, місц, — цигарка, палірбс(ка). 
Слово це найбільше вживається на Поділлі. 
„Хіп (хап) курйчку з рота, — та в рукав”. Свидн., Лю- 

бор. Від „курити” є в нас не тільки слово „курець”. Має¬ 
мо н такі слова як „курдсько” (тютюн), „окурок”, „недо¬ 
курок”, „накурено” (в хаті), „курна хата” (примітивна 
хата без комина, в якій дим розходиться по хаті, і з неї 
крізь дах (кришу) виходить. 

Курінь — ]. буда в значенні теперішнього шатра на¬ 
мету; 2. підрозділ козацького війська; 3. козацька стани¬ 
ця. 

З тюрксько-татарських назв табору (староукр. обб- 
з у): кйгеп, кйгі^еп. 

У суч. татарській мові слово кйгцеп означає Й пекар¬ 
ню. А в сучасній російській народній мові слово „курень” 
означає буду. 

Курінь у народній етимології звичайно зв'язують 
зо словом „курити” (диміти). І. Фллмпчак: „Кульчиць- 
кий — герой Відня” НШ р. ст. 88: „Курпгі будовані на 
стовпиках, без димарів; дим виходить через стелю, так 
і курить за тим його куренем прозвали”. 

Курія — сукупність верховних органів адміністрації 
(у Затикані) Католицької Церкви, офіційна назва (латин¬ 
ська) якої: Ситі а. 

Історія функції лат. слова „сигіа” дуже довга, і по¬ 
чинається вона в доісторичних часах. 

Згідно з старою легендою, кажуть, що Ромуль (Ко- 
пшіиз) — легендарна постать, якому приписують факт 
заснування міста Риму — поділив був патриціїв (знать 
міста Риму) на ЗО к у р і й — адміністративних одиниць. 

Пізніше (також перед Н. Хр.) словом сигіа нази¬ 
вали будинок сенату Римської імперії. 
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У середи, віках кур ією зналася рада її суд волода¬ 
ря кожної західньої країни; ку р і я складалася з його ва¬ 
салів. Словом сигїа римляни налітали сенат у кожній 
лаіюГкшамш ними країні. 

Російський цар Петро Перинні уній лат. слово „ку¬ 
рія” і и Росії, к у р і я м и иїм почав налітати кляси ви¬ 
борців, що були поділені зп принципом таких цензів, як 
майно, стаж у державній службі, соціяльне походження 
І т.д. 

Курйоз — усе те, що дивно виглядає. 

Слово походить з франц. сигіеих (той, хто зацікав¬ 
лений чим) — з лат. сигіозиз, 

Куркоїд ■— ласун на курей. Слово це наемішлнве. Є 
воно вже в вірші про Жовтоводську битву 1648 р.: „По¬ 
можи, Боже, тих куркоїдів (поляків, панів) бити”. 

„Курояд’\ „ешшояд” і т> ін. ’— це слова, якими наш 
аскет — старець Івана з Вишні (якого історики назвали 
„Іваном Вншспським) в кіпці ХУІ-го й на початку ХУП-го 
в. прозивав тих, посаджених на катедрн польським коро¬ 
лем Ієрархів наших, які не дбали про Церкву, а служили 
не „для Ісуса, а для хліба куса”, як це тоді говорили про 
них. 

Куркуль — „кулак”. Слово „куркуль у нас уперше за¬ 
писав Д. Еварішцький, а з його українського рукописного 
словника взяв це слово Борне Грінченко І включив його 
м свій „Словарь української мови”, що вийшов друком 
у Києві 1900 р. 

Б, ГрІнченко передрукував із цього (недруковано¬ 
го) словника Еварннцького таке його пояснення (росій¬ 
ською мовою) слова „куркуль”: 

„Прибувши п, захожий з Іншої місцевості чоловік, що 
поселився [тут] на постійне життя”. 

Еварницький записав так таке значення слова „кур¬ 
куль” у місті Любовську на Катерннослаиіцині, — інфор¬ 
мує Грінчснко. 

А далі Грінченко додає від себе: 
„У Чернігівському повіті Г.уєздї”) — це [слово „кур¬ 

куль”] прозвище, яке місцеві міщани надали в насміх ко- 
закам-чорноморцям". 
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Далі, слово „куркуль” включив Д+ Ушаков у свій „Тол- 
ковші словарь русского язьтка” (Москва, 1935 р.). Але Д, 
Ушаков не подав того джерела, з якого він узяв це 
слово. 

Подає це слово й „Словарь современного русского 
литературного язьїка”, т, V, 1969 р. І там сказано, що ав¬ 
тори цього словника записали це слово на основі Словни¬ 
ка Д, Ушакова, Бід часу появи друком Словника Б, Ґрін- 
ченка, цебто від 1909-го року, до большевнцької револю¬ 
ції п царській Росії (1917-го р.) було і цс вісім років, до¬ 
сить часу для того, щоб це слово могло стати популяр¬ 
ним серед нашої інтелігенцій 

Росі яни-больше вики почали називати заможного се¬ 
лянина словом „кулак”, а большевнки-україпці почали 
називати його словом „куркуль" — у значенні: „селянин- 
глитаїї”. А коли диктатор СССР й. Сталін (Джугашвілі) 
насильно заводив колективізацію, то „куркулем” в Укра¬ 
їні почали називати кожного такого селянина, навіть і 
малоземельного, який не хотів віддавати свого господар¬ 
ства в „колгосп” („колхоз”). 

Походження слова „куркуль” неясне- Його форми не 
можна вважати за складення кур-куль — навіть не¬ 
зважаючи на те, що в деяких говірках (ішир. на Крем*я- 
неччині на Волині) словом „куль” (у переносному його 
значенні) називають селянина-багача, бо приставлення 
кур - (із староукр. * кор-, а це із ст, слов. кьр-), що ви¬ 
значає все коротке, обрізане, в цьому випадку було б 
нелогічним, 

Автім, географія давнішого (перед 1917 роком) ужит¬ 
ку цього слова (така, якою її представив Б. Ґрінченко) 
свідчить, гцо колись цс було місцеве, я не всеукраїнське 
слово. (Звичайно, немає його і п ішішх гліш’япижіїх мо¬ 
ва х). 

М. Л. Подвезько у своєму „Українсько-англійському 
словнику” (1963) подає офіційне совєтське пояснення сло¬ 
ва „куркуль”, коли він каже, шо воно означає „селянина- 
капіталіста, який визискує робітників”. 

Таке вияснення може підсказувати сугестію, що слово 
„куркуль” походить з нім. діялект. Кегкег — в'язниця, 
кормига, що його в степах України могли поширити ні¬ 
мецькі колоністи за часів цариці Катерини II. 
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Татарське кцгіик семантично аж надто далеке від 
значення, яке має слово „куркуль” в СССР, що б мож¬ 
на було припускати, ідо воно постало в внсліді метатези 
другого складу цього татарського слова. 

Курли! — звуконаслідування журавлів. Звідси: курли¬ 
кати, курликання, а також курлюкати. Але де тільки на 
Наддніпрянщині. В Зах. Укр. звуконаслідування журавлів 
— це „крю". Звідси: крюкати, крюкатшя. (Пор. рефрен 
у пісні „Журавлі1’ на слова її. Лсгпсого: „Кличуть крю- 
к р ні - к р ю .. 

Куропатва — рід малих куроподібних пташок, що 
тримаються поблизу людських осель. Грецька п лат, назва 
— регсїіх. Німці називають її словом КеЬЬиЬп (виноград¬ 
на курка), а голландці словом кш'Ьоеп. 

Серб, к у р о п я, рос. к у р о п а т к а, білоруське к у - 
р о п її т в а, польське кигораі^а, чеське кигоріеу. 

Лекс. 1627. 212: Рябіса — оребка -— коропатва. 
У східніх укр. говорах — „куріпка”. Старе східньо- 

слов’янське — в множинній формі: куропоти (з * ку- 
ронгть). 

Праслов'янська форма: * кигорьіу, род. відм. * кц- 
горт.і'ьуе: *кпг- + рьіа, цебто „курка” + „птиця”. 

„Куроптахл" у східніх російських дІялектах — цс, оче¬ 
видно, новотвір. 

Курсив — похилені друковані букви, що подібні до 
рукописних. 

З лат. ситнїуа Шега, що дослівно значить: скоробіж- 
на буква, цебто скоропис, — від сигго, еиспгп, сихзигп, 
снгге — бігти, бути в скорому русі. Звідси: сигзиз і сигзі- 
уиз. 

Курсіїст, курсант -- топ, хто проходить курси. 
Слово це складається з двох частіш: „курс” -\- 

„чгст”. Фпршпс ,,-цст” не ут;рпїись!сни; він чужомовного 
походження. 

Мова переймає не тільки слова, але й закінчення. 
Напр. у чужих словах латинське закінчення -ант дуже 
в нас поширене, як: акцептант,, фабрикант, музикант, 
практикант і т. ін. Закінчення -іст, -нст (пор. франц. -ізіе, 
нім. -ізї, італ. -їзіа) в нас також часте; напр.: артист, 
юрист, копіст, аферист, фаталіст, шахіст, лінгвіст, поле¬ 
міст, євангелист, телефоніст, публіцист, турист, егоїст, про- 
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фесіоналіст* націоналіст і багато т,л,, так само курсист, — 
і цю форму „курсист” подають усі академічні й інші „офі¬ 
ційні” словники. Жіночий рід від слів на -іст творимо до¬ 
даванням -ка: артистка, аферистка, телефоністка, егоїст¬ 
ка і т.п., так само „курсистка”. Немає підстави вважати 
слова „курсист, курсистка” за русизми. Закінчення -нст 
та -ант (обидва чужі) близькі своїм значенням, а тому 
й постало в нас дуже рідко вживане „курсант”- літератур¬ 
на форма; курсист, курсистка; це останнє відоме і в мові 
польській: кигзіяіка {див. Віошпік М. Арцта, 1016 р., 1 
623). Форми на -іст знають усі слов'янські мови. Але й сло¬ 
во „курсант” не рідке; так* глибокий знавець нашої літера' 
турлої мови Олена Курило пише в „Ювілейному Збірнику 
па пошану ак. М. Грушепського” Ш28 р. ст. 141: „Відомос¬ 
ті подай мені курсант Техмікума" 

Курсор* арх. — тііслаиець. Із ст. польського кигзог, 
а це з лат. сигзог — скороход* від сигге — бігти. 

Посланців у нас колись скороходами звали. 
Лекс, 1627. 426: Курсор, лат. — посланець* скоротеча. 
Споріднене з „курсор” слово „курсорний” (з лат, сиг- 

йогіи5 — швидкий) вживається і в сучасній укр. літерах, 
мові. 

Коли хто читає слухачам який текст* не пояснюючи 
жодних слів І висловів та не аналізуючи його, —- бо він 
хоче прочитати це скоро, то це „курсорне читання”. 

Коли ж лектор читає слухачам даний текст* і одно¬ 
часно розбирає його, цебто аналізує, пояснює, то це 
„статарне читання”, — з латинського „зїаіагіиз” (сто¬ 

ячий), від зіаге — стояти. Це значить* що лектор* читаю¬ 
чи, робить з у п и н к и (павзн), щоб пояснювати прочи¬ 
тане. 

Курськ ■ назва міста. Староукр. „Курьсгсь” — від 
назви ріки Кур. Жителі цього міста називалися (тепер 
називаються) к у р я н и (не „курщани”). 

Слово о п. І. 1187 рд Куринн сіуЬдоми кьмети. 

„Курчат восени рахують" - - образний вислів для ви¬ 
словлення тієї самої думки* що в п не лові „Не кажи „гоп”, 
поки не перескочиш!" 

За літо багато курчат гине* отже треба числити тіль¬ 
ки тих, що залишаться (до осені) живими. Вислів цей — 
калька з російського: „Цьшлят по осени считают”. 
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Кусати — стискати що зубами, щоб підірвати шматок. 
Ст. слов. крзаії, ітератив ст. слов. дієслова кизіїі. 
Волг. кьсам; серб, кусати, рос. кусать, білорус, ку¬ 

сань, польське казас, чеське коизаіі. 
Такни погляд (плпр,, Фасмера, ЗСРЯ), що це слов, 

слово походить з готського каї^ап, не згідний з дійсніс¬ 
тю. 

Праслов. *крБ- віддзеркалене в гтрашдоевр. ^коїиі-; 
^бпб-; гтор. лит. к а п сі и (кусаго)- 

Кусати” — слово всеслов'янське, індоєвропейського 
походження — має велику сім'ю в нашій мові: кус (ст. 
сл. кре'ь), кусок, кусочок, кусник, кусіичик, кусатися, по¬ 
кусати, покусаний, вкушений, розкусити, прокусити, пе¬ 
рекусити, закусити, перекуска, закуска, куска, кусливий 
і т. їй. 

Ст. сл. крзНі згодом набуло собі н друтісного зна¬ 
чення: спізнавати смак харчу через укущення його, цебто 
пробувати (смакувати), випробовувати, кусйти, искусити. 
Звідси наше „спокутувати** (випробовувати, тестувати), 
„спокуса”. 

У нашій старій пам’ятці „Збірник Святослава (з 1073 
р,): „пьса коусить” (цебто випробовувати пса, спокуту¬ 
вати (тестувати) пса. 

Переносно: „розкусити" кого, або що — значить: піз¬ 
нати кого наскрізь, цебто „заглянути в саму душу”, кажу¬ 
чи словами Т. Шевченка (в „Посланні"). 

Кустода — слово латинського походження, яким на¬ 
зивають те слово, фразу чи речення, тцо поміщене під 
текстом даної сторінки (в старих друкованих книгах), 
щоб підкреслити той факт, що ним (цим словом, фразою 
чи реченням) починається текст чергової сторінки, 

Кустодія, лрх. — сторожа, варта. Із стцсл. кусто- 
д п я, а це з грецького кизіогіїа, що походить з лат. сизіо- 
йіа (сторожа, ст. слов. стражп: стражь) від лат. 
сизіосііге -— сторожити, вартувати, пильнувати. 

У давньому Рили час, що тривав під стійки одної сто¬ 
рожі (варти) до зміни її черговою сторожею, переносно 
звали „кустодїєю”. 

Лскс. 1627. 426: Кустодія, лат. - - печать або сторожа. 

Кустос, арх. — охронець. З лат. сизїоз, род, відм. сиз- 
їскііз, що означає „сторож". 

323 



Лекс. 1627. 281: Храннтель — сторож» кустос. 
У Галичині кустош — експерт, під професійною 

опікою якого є музей* 3 польського „кизіозг”, а це з лат* 
„сизіоз”. 

Кусь-кусь — „укусить"* Так остерігають дітей, щоб 
береглися гави (або цюці), цебто собаки, бо вона вку¬ 
сить, і буде зава (рана), отож і буде боліти* 

Кут — форма обмеження простору обома раменами 
гостро зломаної лінії* 

Ст. слов. (І стцсл.) крГь; болг, кьт, серб, кут; рос* 
діялект* кут, ч* коиі, п. 

Слово всеслов’янське праіндоевроп. походження* 
Пор* грецьке капіНов — кутик ока, лат* кііїіз— яма, 

що свиня рилом вирила* 
Українське слово „угод11 означає цілість форми зало- 

мання (гострого зігнення) лінії, цебто її зовнішній 
бік („ріг”) і внутрішній бік („кут"). 

У нашій мові слово „кут" (здрібніле „куток") набра¬ 
ло гіршого значення, По в кутку хати стоїть мітла, бу¬ 
ває павутиння, порох ї т* ін, Звідси народне „кутки зати¬ 
кати” ким значить: ігри низ липо трактувати кого з тих, 
що в родині. 

З уваги на це слово „кут” у народній мові замінюють 
словом „угол” у тих випадках, коли хочуть уникнути 
аспекту принизливосте 

Староукр, „угол будинка” — це ріг будника. Звідси 
й „угольний камінь" — це наріжний камінь (камінь під 
угловим стовпом будника). Наше „угол” походить із ст* 
слов. р§Гь; пор. польське ^вдіеі, болг. ]ьгьл1 чеське 
йЬеІ, рос. угол. У Галичині „кут бачення" — це 
калька з польського „к^І: гсісїгепіа”. На Наддніпрянщині 
„точка зору" (а це є укр* літерат, форма) — це калька 
з російського „точка зр сни я”* 

Обидві ці форми — польська і російська — є каль¬ 
ками латинського „аиЬ зресіез” Чому б не казати: „З точ¬ 
ки погляд у”? 

Кутас “ орнаментний вузол, з якого звисає подов- 
гастий розпрядовлений помпон — при одежі. 

Слово походить з турецького „киїаа", що означає 
прикрасу на голові людини. 
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Кутній — те, ідо в кутку; напр, „кутні зуби”, Пор. 
укр. народне лайливе: „На кутні зуби ти б сміявся!” 

Див. кут. 
Лекс, 1627, 305: Членовньїй — кутній. 

Кутузка — в'язниця, Преображений (ЗСРЯ) твердить, 
що це слово походить від прізвища відомого російського 
полководця, в ранзі фельд-маршала, Кутузова, який 
1812 р. розгромив армії Нагтолеона І під Бородіно. 

Але є такий погляд (Дм. 561), що це слово походить 
з тюркського киіиг, іцо означає в'язницю. 

Якщо слово „кутузка” таки походить з тюркського, 
то цс значить, що „Кутузбп” цс прілим ще тюркського 
походження. 

Кутя — головна звичаєво-обрядова страва (варена 
товчена пшениця з медом), що в східнослов'янських на¬ 
родів споживається в вілію (навечїр’я) Різдва. (Укр. Свя¬ 
тий Вечір, скорочено: Свят-Вечір), 

Усі наші Різдвяні ниряли — християнського похо¬ 
дження, але з різних часів. Серед них слово кутя чи не 
найстарше, — занесене до нас на самім початку Християн¬ 
ства, я може и трохи раніше. Г Іс мало писано про цс сло¬ 
во її виставлено різні гіпотези про його походження. Те¬ 
пер у науці запанувало пояснення акад, Корша: слово це 
постало від грецького коиккї — біб (давнє коккоз — зер¬ 
но), множина: коиккіа ’— боби. Це дуже стара позичка, 
бо вже в мові старослов’янській маємо коутиа, часом 
коуциа, коучиа. 

Польське „кисіа” з українського „кутя’'. Літературна 
вимова кутя, за гр. коиккіа, ц. сл. коутна; польська ви¬ 
мова кисіа. 

Євангелія була книжкою, що дала нам надзвичайно 
багато найрізиіших виразів для нашої мовної культури 
(на жаль, цей вплив Євангелії в нас псопрацьований), а 
серед них і частину виразів Різдвяних: „Йордань”, „Вер¬ 
теп”, „Звізда”, „Різдво”. 

У Гетьманщині був звичай варити кутю ячмінну, а не 
пшеничну. 

(Назва „Гетьманщина” тут означає тільки Лівовереж- 
жя України того часу, коли його зайняла Москва (1667р.) 
І дозволила там продовжувати владу гетьмана (з деяки¬ 
ми перервами) аж до 1764-го року. А на Правобережжі 
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України (лід польською окупацією) тоді «же було за¬ 
боронено зберігати гетьманську владу). 

Куфер — скрипи на одежу, рядна і т, іи., а куфе- 
рок — це мала валізка, подорожня скринька на порта* 
тивні підручні речі. З польського киїег, киїєгек, а це 
з мім. КиЯег, КоНег, що походить з франк. со££ге, соНіп 
— з латинського сорЬІпиз (кіш), джерелом якого було 
грецьке кбрЬіпоз (того самого значення). 

Див. чемодан. 

Кухар — том, хто професійно займається варенням 
страв. З польського кисЬагг, а це з чеського кискаг, що 
походить із старонімецького кйсіїіпа — з лат. содиіпа 
—- місце, де варяться страви (сучасне нім. КіїсЬе). 

Українське архаїчне кухмистрт. походить з поль¬ 
ського кисішііаїтг: „кисії” (з нім. кискеп — варити) -|- 

(з нім. Меізїег). 
Лекс. 1627 р. 352:: „СтарМшїії поваром, кухмистр, 

майстер кухаром”. 
Наше „кухня” походить з польського „кисЬпіа”, а 

це з чеського „кисЬпе”, джерелом якого ст. нім. „кп- 
сЬїпа”, „КисЬїп” (суч. нім. КіісЬе) —* місце для варення 
страв. 

Лекс. 1627. 409: ІЦегігуша — щебля або кухня. 
Цей полонізм (німецького походження) спочатку в 

нас навіть не був „українізований", і Іапр+, польське „ки- 
сЬеппу” так і писали „кухенний”. 

Дивт Лекс, 1627 рч 421: Заслона кухетша. 
Як і в інших слов'янських народів, так і в нас це сло¬ 

во наявне також у різних складених словах узагалі, а в 
контамінаціях зокрема. 

Напр.: куховар, (пор. серб, контамінаційне „кувар”), 
куховарити, куховарство. {Таких формацій немає в поль¬ 
ській мові). 

Сім'я похідних слів: кухонний, кухонна, кухарка, ку¬ 
харчук, кухарський, по-кухарському, куховарський, ку¬ 
ховарство, кухарювати І т. ін. 

Першою тією укр. писаною пам'яткою, в якій засвід¬ 
чене слово „кухар” (в оригіналі „кухарь”) була Острозь¬ 
ка Біблія (1581 р.). А через неї це слово перейшло і в 
Москву. Але слово „кухня” зайшло (з України) в Москву 
значно пізніше — аж аа часів царя Петра І. 



Старослов'янські (і старо-церк,-слов.) „кухарь” (і „ку¬ 
харі/'} та „поварьия" (ідо означає кухню) зберігалися 
довше серед східиьослщ/яітсьішх народів ніж серед пів¬ 
деннослов'янських, не кажучи вже про західніх слов'ян, 

Пор. суп. болг. готнар, кухарица; серб, куховар, куха- 
рица. 

Старослов’янське „поварі/* тис зберігається в росіян, 
але ст. слов. „поварьня” вже дедалі більше забувають. 

Серед інтелігенції західніх народів в моді є франт 
еи і з і п е — кухня* 

„Кухня” в літературній нашій мові визначає тільки 
саму кімнату, де варять. Напр.: Маю три кімнаті й кухню. 
У кухні знаходиться „кухонна чп варнста піч”, або по-но¬ 
вому „плита”, У Галичині „кухнею15 зветься власне „пли¬ 
та". В „Опаленій мряці” М* Мочульського, 1936 , ст. 67, чи¬ 
таємо: „Вона розклала огонь під кухнею”, — це в В. Укра¬ 
їні зрозуміють так, що вона розклала огонь на дворі пе¬ 
ред мешканням, де кухня, щоб запалити цілу хату,.. На ст. 
29 читаємо: „В кутку стояла піч Із кухонкою”, — в В. 
Україні це зрозуміють: у кутку стояла піч, а біля неї за- 
бавка-кухня. 

Кухоль — кубок. 
Лекс. 1627 р„ 103: Чаша, кубок, куфель. 
Мами' „кухоль” (злрібіт. „кухлик”) з польського „ки- 

£еГ\ а це з пім. „КііГГеІІ” (дпміиутші слова „КиГе”). 
Поляки також і бочку (по-польськ. Ьесгка) колись 

куфою називали. 
У Злх. Укр. — „куфель", а в Сх, Укр. „кухоль", в яко- 

му х є наслідком тенденції в східкьоукр. говорах вимов¬ 
ляти ф як х. 

Кучерявий ’— див. куделя. 
Лекс. 1627. 426: Крісп — кудеряпнй, лат. 

Купити — Ь тужити за ким, за чим; 2. нудитися, 
1* Кучити в значенні тужити вживається з озна¬ 

ченням об'єкту суб'єктової туги. Иапр.: Дитина кучить 
за матір'ю. Він кучить за домом (цебто за своєю роди¬ 
ною, чи за рідним місцем). 

Деякі українські говірки інапр., деякі говірки на 
Крем'янеччині, Волинь) взагалі не знають слова „тужити", 
— там споконвіку тільки слово „кучити". (Слово „тужи¬ 
ти" почало приходити до них тільки з літературної мови). 
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У деяких народів слово „кучнти" (за ким, чим) вже 
забулося, і його заступили словом „тужити” {за ким, чим)* 

Напр., нашого „Я скупився за *.*” серби не перекла¬ 
ли б інакше як тільки словами ,/Рьжно ми іе ,. 

2* Кучити в значенні нудитися вживається безоб'- 
єктио* Напр*: Він сам тут буде купити (цебто нудитися), 

В укр, народній мові в цьому випадку переважає та¬ 
кий зворот: йому тут буде кучно (нудно) самому. 
І так само: Мені тут буде кучно* Або: Мені тут ду¬ 
же кучно (нудно)* 

Бід дієслова „кучити” колись був утворений Ітератив 
*кучатн, який тепер самостійно не вживається; він іс¬ 
нує тільки з приставками: скучати (с-кучпти), цебто 
постійно кучити; докучати (до-кучати), цебто „надо- 
їдати” кому якимсь бідканням, або й навіть вимогами; 
також надоїдати (постійно й дуже наполегливо до¬ 
їдати)* 

Похідні слова: скука, доскука, докучливий, надокучли¬ 
вий, надокучливість, докучання, надокучання, докучайло. 

Слово це — всеслов'янське. 

Пор* чеське нкисеіі* вкоикаіі (кучити); рос. 
скучать (те саме); сербське кукати (плакати, рида¬ 
ти); словенське з к и с а і і (репетувати); поль, б о к и - 
с 2 у с, (Зокисгас (докучити, докучати)* 

Твердження Брюкнера (8Е^), що „купити” походить 
від „куча”, така думка — напр*, Фасмера (ЗСРЯ), Пре- 
ображепського (ЗСРЯ) і іп.. що „кучити” походить 
від „кукати”, -—- це покищо одинокі гіпотези про генезу 
цього слова* 

„Кучити” — очевидно слово праїидоепроп. походжен¬ 
ня, І його корінь цілком ясно віддзеркалений у грецько¬ 
му кок у о (я сумую, скаржуся, лементую)* 

Куча — буда, Слово всеслов'янське. Болг* к^ча, рос* 
куча, чеське к и с е, польське к и с 2 к і* 

Укр. здрібн. „кучка”. 
Лекс. 1596, 29: Селенїє — таш, нам'Ьт, кучка, меш- 

каньє, 
Лекс. 1627 р*: Куща — кучка, будка* 
Українське „куча" означає і буду (здрібн, будку), 

і купу (польське зіоз) чогонебудь* 
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У рос. куча також означає тільки купу, а чеське 
кибє специфічно визначає скирту збіжжя. 
Що початкове значення цього слова було тільки „ку¬ 

па”, про це свідчить його праіндоевроп, минуле. І так, лит. 
кайкага означає: горб (староукр. холм, цебто купа 
землі, високий насип). 

Подібне значення має укр, „куча" п слові „кучугура” 
(снігу). 

Слово „куча” набуло собі в нас і другїсного значення 
— буда, бо буду колись робили таким способом, 
що цс була „куча” (купа) тлрпспк, або очерету, чи будь- 
чого іншого, з порожнім місцем у нутрі її. 

Кучки -— єврейське „Свято Шатер”. 
Лекс. 1627. 172: Праздник наметов илм кучок. 
Кучки, староєврейське СЬа£ ^Уаззиккоі (Свято Ку¬ 

чок, цебто Празник Шатер) — це третє з трьох головних 
єврейських Свят, — коли євреї мусять сім день сидіти в 
кучках на спомин того, що євреї сиділи в кучках, коли 
Бог вивів їх із Єгипту. 

Про Кучки докладно розповідається в З М. 23. 34-43. 

Куш! акуш! — вигук на овець, Є також вигуки 
„абазь!” та „абря!” 

Кутати — куштувати, пробувати іжу. Ст. сл. кушати. 
Звідси ст. слов.: куси ти, искусити, искушати, искусьн"ь 

(досвідчений, знавець чого), искушеніє (спокуса). 

Кушнір — кожухар, кожник; той, хто шиє кожухи. 
З польського кизпіеіх л це з німецького КигЕсЬпег — 
від старонімєцького „кигзіпа” (хутро), із середньовіч¬ 
ного лат. „егизіпа” (з тим же значенням). 

327 



Л -— шіснадцята буква української азбуки; по-старо- 
слов'янському зветься „людіє”, люди. Старослов’янське 
цифрове значення ЗО. 

Лаба, міси. — лапа. „Лаба” дуже поширене в захід- 
ньоукр. говорах слово, зам. лапа: лабатий, лабунь; 
прізвища: Лаба, Лабкз. Давні пам'ятки не гшптотг* нього 
слова, там тільки лапа; „лаба" позичка з угорського: 
І&Ь —- йога. На Сході тільки лапа, але е лабети, ла¬ 
бет: Узяти в лабети. Назва Е л ь б а-Л а б а каже про ста- 
ровинність цього слова. 

Див. лапа. 
Лаван, з д. євр. 1аVап — білий; д, євр. Ьауап, гр. Ьа- 

Ьап, лат. ЬаЬап. 
В євр, народніх переказах Лаван завжди виггу* 

пає як меткий обманець. 
Пор, Кн, Буття 2о. 22-29. 
Пор, Є ш у р у н. 
Лекс. 1627. 427: Лаван — бальні або цегла. 
Лавр, лавра *— дерево з вічнозеленим листям; лат. 

Іаигиз; ст. сл. лаврь. Старовинні греки й римляни робили 
вінка з лавру як символа перемоги чи тріумфу. Звідси 
вирази: „Пожинати лаври” — бути славним. „Спочивати 
на лаврах” — відпочивати після свого подвигу; іронічно: 
розледачіти й жити минулою славою. 

Лавра, -и, гр. — манастир; з гр. Іаига: прохід, дорога 
в долині, велика щілина, печера. 

Слово це в значенні „скит”, а часом і звичайний „ма- 
настир”, відоме вже в давніх грецьких християнських 
письменників, від яких похопили його її лагші латинські 
християнські письменники. 

„В Чудотворний Лїіпр-Ь ГГечерской”. Лскс. 1627 р. Пе¬ 
редмова. 

Лекс, 1927. 427: Лавра — ултща тЬсная, през кото- 
рую люж1 тс'кут, або попоренимцят або чернечеє ТІіСИОЄ 

мЬшкапьє. 



„В Ст. Бел. Лавр'Ь Печерской КІєвской”. Лскс. 1627 р. 
477* 

Поруч Печерської (Києво-Печерської) Лаври в Укра¬ 
їні також широко відома славна Почаївська Лавра в міс* 
течку ПочаєвІ, Кременецького повіту на Волині. (Після 
2-ої світової війни увесь Кременецький повіт, а з ним ї 
містечко Почаїв, включили в Тернопільську область, а це 
значить — у склад Галич шш). 

Почаївська Лавра (в якій зберігаються мощі Преп. 
їова (Жслізо) Почаївського) славна своєю Чудотворною 
Іконою Божої Матері. 

Лапрентій, ч. ім’я стцсл, Лаирснтій з лат. Ьаигеп- 
їіііб, а це з лат. Іаигиз — лавровим; з бобкового дерева. 

Лекс. 1627. 427: Лаврентін многолюден, з лат. баб- 
ковьш. Лат. бо лаврус, дафнії ел. бббковоє дерево. 

Лагідність — м'якосердечність (характеру); походить 
від прикметника лагідний - (про людину) м'який, 
тихий. 

Лагідний вітерець —* зефір; західньоукр. легіт. Ла¬ 
гідний з'їзд — спусковиста (не „прикра”, не стрімка) до¬ 
рога з горн. 

Лагідна зима — тиха й не дуже холодна зима. Ла¬ 
гідне сонце -— лагідне (не гаряче) сонячне проміння. 

Див. лагодити. 
Лекс. 1627, 324: Мяккость, лагодность. 
Там таки, 190: Лагодне, сердечне. 

Лагодити — приготовляти що (напр+І обід, вечерю 
і т. д.); направляти (ремонтувати, ладити) що (напрч во¬ 
за); мирити кого з ким. 

Полагодити свої справи. Залагодити сварку. 
Злагода — мир у родині, в організації і т. їн. 

Лагода — лагідні взаємовідносини. Слово це наявне 
в усіх слов’янських мовах, (У стцсл, мові воно не засвід¬ 
чене). 

Рос. лагода, польське (застаріле) Іа^оба, чеське 1а- 
Ьогіа; серб, і хорті, лагода. 

Слово праслов'янське праіпдоевроп. походження. Пор. 
латинське Іа^а — порядок, литовське 1о§а — черга; гр. 
Ьїгагок - тонкий, ніжний, делікатний. 
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Лад — порядок, згода, устрій (державний), спосіб. 
Нагтр.: Пробувати на всі лади (всіма способами) робите 
це. 

Ладити — направляти (ремонтувати) що. Ладен — 
готов (налр., Він ладен зробити це). 

Чеське Іаф польське іагї; Іасіпу (гарний); рос. лад; 
ладно (напрч Ну, ладно! — Ну, згода!). 

Між мовознавцями немає однозгідности поглядів на 
походження цього слова. 

Лада, міфол, — ім'я власне старослов'янської уявної 
„богині", подібної до староримської „богині" Венерн (по- 
латинському Уепиз), 

Проблема походження цієї старослов. назви не роз¬ 
в'язана й досі. 

О. О. Потебня перший зайнявся був основним дослі¬ 
дженням походження назви „Лада11, і його стаття (опуб¬ 
лікована в періодику „Русскій Филологическій В'Ьстникз”, 
т, VII, стор. 226 і дальші, що виходив у Варшаві — від 
1876 р,) І досі залишається найбільш авторитетною в цій 
справі. 

Лада, староукр. — муж, чоловік. Слово о. п. Іг, (П87 
р.): „Чсму ммчеігш стрілки па моєя л а д м пои?” Серб, 
лада — дружина, жінка; чеське Іасіа тс саме. Див. О. Тру- 
бачев 99-102; він ставить сюди: лад, ладити. Слово „лада11 
засвідчене також у формі „ладо”. 

У болгар далі зберігається старий весільний обряд, 
що називається ладу ва не —- з піснею, в якій є при¬ 
спів „Ой, ладо, ладо!”. 

У болгар лада — цс друга донька в сім'ї, що під 
час обряду ладуване „іде по воду”. 

Крім „Слова о полку Ігореві” (1187) немає жодної 
іншої такої писаної пам'ятки, в якій було б засвідчене 
слово „лада”. Але в фольклорі (народній усній словеснос¬ 
ті) воно збереглося в різних слов’янських народів. 

В українському фольклорі на Волині слово „лада” 
(яке є в „Слові о полку Ігореві”) наявне в формі „ладо”, 

Напр,, у веснянці „А ми просо сіяли” є приспів „Ой, 
дід -ладо сіяли, сіяли”. (Село Татаринці — після 1945 р. 
„Веселівка”, Кременецького повіту). 

В українському фольклорі „ладо” — це слово, яким 
називають дорогу любу особу — не тільки чоловічої, але 
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й жіночої статі. Напр„ у казці кажуть до царіїши: ^Царів¬ 
но, л а д о моє, мостіте мости!” 

А царівна до царя: 
„Цареньку, вже її помостили, ладо моє, вже й по¬ 

мостили!” (Чубинський, Трудн, ц. п„ т. III, 83). 
У Шевченка („Плач Яросдавни”) княгиня Ярославна 

питає вітру: „Вітрило, вітре мій єдиний! На князя, ладо 
моє миле, ти ханові метаєш стріли?” 

Ладан — фиміям; з гр. Іасіалоп — пахуча смола з та¬ 
кого кз'щового дерева, що по-грецькому називається 1е- 
боз. Але саме це грецьке слово походить з арабського 
Іасіап (євр, ІоіЬ), І про таке джерело його походження 
знав уже старогрецький історик Гєродот (484Р-424? перед 
Н, Хр.), якого славний римський промовець ЦІцерон на¬ 
звав „батьком історії”. (Він був основоположником істо¬ 
ріографії в Европї). 

На Близькому Сході димком з розжареного ладану 
з давніх-давен обкаджувалн святині ї доми вельмож, щоб 
повітря там було запашним, 

У християн кадіння в Церкві є частиною Богослужбо¬ 
вого обряду. 

Лскс. 1627. 411: вимнім — ладаті, 
„Кадити ладаном”, „кадити” — вихваляти иєзаслу- 

жено. 
„Боїться, як чорт ладану!" 

Лйдитнся — готуватися куди, або до чого. Напр„ 
ладитися в дорогу. 

Див. лад. 

Ладки! ладосі! — в дитячій мові це приспів при грі 
в ладошки, коли двоє дітей плетуть одне одного 
ДОЛОНЯМИ об ДОЛОНІ. 

Лазар, ч. ім'я — із стцсл. Лазарь, а це із давньоєвр. 
ЕГагаг, що означає „Бог поміч” (Е1 — Бог, агаг — по¬ 
міч), 

У Старому Заповіті це ймення зберігає свою оригі¬ 
нальну повну форму „Ел'азар”, А в Новому Заповіті (ори¬ 
гінал якого написаний по-грецькому) це ймення уже ско¬ 
рочене: „Лазар”. 

Леке. 1627. 427: Кому помочник єст Бог, або мертв 
связан. 
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Лазарет — лікарня. Це слово походить від імені Св. 
Лазаря, що працював коло хворих на проказу й сам хво¬ 
рував на неї. У середні віки, коли проказа сильно шири¬ 
лася в Епропі, постав осібний орден Св, Лазаря, що буду¬ 
вав лікарні (ІагагеШ), а члени його ходили коло хворих. 
Перша така лікарня під іменем Св. Лазаря була збудова¬ 
на біля Єрусалиму, і від неї назва ІаяагеШ широко ро¬ 
зійшлася по Європі, У мові англійській слово „Іагаг” ще 
й тепер визначає хворого на проказу. 

Словом „лазарет” тепер звичайно називають заїм- 
провізовані військові воєнні лікарні. 

Лазня, місц, — приміщення для купелів; з п. Іайпіа 
(від іагіс — лазити). Слово це уживається переважно в 
Галичині. На Наддніпрянщині традиційно вживається сло¬ 
во „баня" з франц. Ьаіп — купіль, приміщення для ку¬ 
пелі, ванна. 

У мовах болгарській і російській також є це запози¬ 
чення („баня”) з франц. мови. 

У нас колись по всій Україні було поширене слово 
„баня”. 

Див. Лекс, 1596: Баня — лазня. 
Українці взяли це з польського (хіба ж не з чесь¬ 

кого Іагел!) і колись поширили його були аж на Мос¬ 
кву. 

У староукраїнській мові було в нас і своя назва для 
„лазні” („бані”), а було нею слово „Істба" 

Уживав його й наш київський літописець Нестор (у 
ХИ в.). 

Лаїса, арх. — левиця. Скорочення з англ. Копєяз (ла- 
йонес) — від англ. Ноп — лев, а це з франц. Ііоп, що по¬ 
ходить з лат. Іео, род. відм. Ієопіз. 

Лекс. 1627. 427: Лаїса — лвица. 

Лакітка — ласощ (уживається переважно в множині: 
ласощі). 

Див. лакомий. 
Лекс. 1627. 223: Сластолюбіє — кохпньє ся в роско- 

шах або в лакотех. 
Там таки, 1627. 183: Сластолюбіє, поживаньє лако- 

ток. 
Там таки, 10: Страсть абьі лакотн все идатн хоть 

троха. 
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Лекс, 1627 р. 46: „Гортаноб'Ьсіє — горла взб'кшеньє, 
кохапеся в роскошньїх потравах, єст страсть, абьі лако- 
тьї все єдати хоть трбха, л подльїмн потравами взгор- 
жати”. 

Лакомнй — ласий (на що), жадний (чого). Старо- 
слоп. ї стяроукр. лакомь, болг. лаком, серб, лаком, чеське 
Іакоту, польське Іакоту, рос. лакомьій. 

Походить Із ст.сл. лакатп (із старшого стсл_ алкати) 
— прагнути; з праслов. *о1каії — прагнути. 

Слово праіндоевроп. походження, Лит, Аікзіи— праг¬ 
нути, відчувати голод або спрагу; латв. аікзіи —- за* 
знавати голоду. 

Похідні слова: лакомитися, полакомнтися, злакомити- 
ся (на що); лакомка (див. лакітка); лакомство (ст. сл. 
лакомство) — жадоба. 

Лекс. 1627. 232: Лакомство, страсть плоти. 

Ламех, бїбл. ч. ім'я — із стцсл. Ламех'ь, а це д. євр. 
ЬатесН — пригнічений. 

Лекс. 1627. 427: Ламех — убогій або ударений, або 
сердце зневоленоє. 

Ламати — відділяти кусок від цілости чого руками 
(без різання), ттапр.: ламати хліб, тичку і т. ін.; розвалю¬ 
вати будь-що дерев'яне: двері, будинок І т.п. 

Ст. сл. і ст. укр. ломати визначало тільки тяглу дію, 
а ломити тривалої тяглости тіс визначало. Ця стара різ¬ 
ниця між ними згодом затерлася, і тепер переважно вжи¬ 
вається слово ломити, а ламати починає робити вра* 
же пня архаїзму. 

Слово це загальнослов.: серб, ломити; рос. ломать, 
ломить, лпммвпть; чеське Іатаіі, ІотпШ, 1отІуа£і; поль¬ 
ське їашас (давніше було й їотіб, що збереглося в гово- 
рах). 

Праіндоевроп. корінь цього слова наявний в литовськ. 
Ііюятпаз — частина, уділ; пруське Ііт^еу — ломити; англ. 
Іатпе — „зломаний в ногах”, кривий. 

Слово о п. Іг. 1187 р.: Ту ся копієм приламати. 

Похідні слова: лом (кусок залізного вала для ломан- 
ня скелі і т. ін.), злом („брухт”), пролом, ломака, пере¬ 
лом, влом, зломити, заломити, поломити, переломити, про¬ 
ломити, вломити, поламаний, злам і т. Ін. 
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Лан — давня велика міра хліборобської землі, А те¬ 
пер лани означають взагалі великі простори поля, на 
яких росте збіжжя* 

Слово до нас прийшло з польського їап (оЬзгаг роїа), 
що походить з чеського Іап, а це з нім. ЬеЬп* 
Своє власне волока (поля), а також риза (поля) 
в нас збереглося в різних частинах України* На Крем*я- 
неччині, напр,, „лан" — це було тільки „панське поле” 
(польські залишки з часів панщини); селяни ж свою зем¬ 
лю (коли багато землі) називають: риза поля; в о л 6- 
к а поля. 

Лановий — це той, що пильнував ланів фільварку. 
У Польщі колись був податок Іапеиз (лановий). 

Волоки — поля, ланьт, р'Ьзньї, лазьт. Син. 23. 

Лантух — великий мішок на зерно. Слово це похо¬ 
дить з польськ. їапіпсЬ, а це з нім, ЬеіпІисЬ — полотно. 

Слово це загальновідоме на Наддніпрянщині й на Во¬ 
лині. Своє слово — це м і х. 

На Крем’янеччинІ говіркове „вантух” (з „лантух”). 

Ланцюг — довга низка металевих звен, що зачеплені 
одне за одне. Походить воно з польського ІайсисЬ, а це 
з нім. *1апп2іи§ : Ілппе — линва, 2ц£ — тяг. 

Ланцюг — болг* вернга, серб, ланац, рос. цепь, чеське 
геіег, 

Старопольське було ггееіасіг. Староукр. ретязь, 
Лекс. 1627. 200: Ланцухй одверньїи, замки. 

Там таки, 156: Сило, поворозок, ланцух. 
Т. 266: Уже —- ланцух, ужище, повороз, стрьгчок, 

шнур, мотуз. 
Т. т., 267: Узіл — латтцухй, попорпзье, вязсньє, узльт, 

окоиьг. Зри вериги. 
Т. т., 258: Тресна и тресновица — ланцюшбк плетень'гй 

або фалди. 
Т. т., 48: Ланцух золотий. 
Т. т*, 21: Верія — завора, ригель, ланцух, замок, колод¬ 

ка. Лутз, ланцухй. 
Лекс. 1596* 226: Узьт ланцухй, поворозьє, вязаньє 

узльї. 

Лань або ланя — самка оленя; церкслов, лани, ст. 
слов* ал^нии, лрасл. *о1пі; рос. лань, серб, лане, чеське 
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Іапе, Іал, польське їапі, їагї, ст. пруське аіпе, лит. аіпе; 
гр. еіаріїоз — олень. 

Корінь слона праіндоевроп. 

Лап! *— рухонаслідувальне слово, що означає „хап", 
а походить з прамови. 

Похідні слова: лапа, лапка, лапач, полапка (напр., 
полапка на миші), лапати, злапати, полапати. У складе¬ 
них словах: мишолапка, лаподух. 

Лекс. 1596. 32: Облобмзяю — цї>луго, облаплпю. Об- 
лобі'їзаніе — Ц'Нломппьє, оГшлгптлепьє. 

Лариса, ж, ім'я — із пспкошю-слов. Ларисса, а це 
з гр. Ьагізза, значення якого: чайка, морська птаха, 

У Галичині це ім'я звучить „Лярнса”. 

Ларіон, народи. —- Іларіон. 
Грецьке чол. ім’я Пагіоп (від ііагоз — життєрадісний) 

в літературній формі звучить у нас „Іларіон", 

В його народніх версіях переважав форма „Ларіон”, 
а поруч неї — „Ларївон”. Але на Волині воно найчасті¬ 
ше звучить „Гарійон”, 

Ласка — милість, зичливість, прихильність. Слово це 
загальнослов'янське. Ст. слов. ласка, 

У Супрасльському руко писі (з кінця XI в.) є стцсл. 
„ласкати". 

Рос. ласка, серб, ласка, чеське Іазка — любов, поль¬ 
ське їазка — милість, зичливість, прихильність. 

Болг. лаская — підлещую кому; укр. ласкати — гла¬ 
дити кого рукою по голові, пестити. Таке ж значення й 
рос. ла екать і польське Іазкаб. 

Слово це безумовно праслов'янське, корінь якого 
праітщоспроп. Але чи його прпелов. корінь напевно зву¬ 
чав *1а-, чи може *а1* (н:лЬкпБ) — це таке питання, що 
далі залишається иешфїшпгим. 

Уважати литовське Іозклиз (чутливий, ніжний) за до¬ 
каз, що праіндоевроп. корінь цього слова був 1а-, що, 
мовляв, постав із *1а-, ледве чи є підстави. 

Значення нашого слова „ласка” в ХУІ-ХУП вв. було 
таке саме, що й тепер. 

Лекс. 1596. 26: Благодать — ласка. Благодатний — 
ласкавий. 

„В великой мя ховал ласцФЛ Лекс, 1627 р. Передмова. 
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Вшелякая Ласка от Господа Бога давана бьтваєгь, 
Катих, 1645* 646. 

Лекс, 1627. 416: Іоанна — панская ласка. 
Давній характер значення цього слова був тільки по¬ 

зитивний. Але з ходом часу поруч нього появився й не¬ 
гативний його аспект. 

У нашій живій фразеології позитивний аспект зна¬ 
чення цього слова засвідчений досить рясно: „Ласка Бо¬ 
жа”, „будь ласка” (= будь ласкавий), „пані ласкава” і 
т, ін. 

Позитивний аспект його значення засвідчений і та¬ 
кими словами: ласкати, приласкати, ласкавість, і т.д. 

Негативний аспект його значення зродився внаслідок 
факту випрошування в кого ласки (в значенні милости¬ 
ні), І так, у фразеології жебраків у нас маємо: „Надаріте, 
(якщо) ваша ласка”. 

І так, кому дають заплату за роботу в такому топі, 
немов би він не заробив їх, він обурено каже: „Це не 
ласка!” „НІ, давайте без ласки, мені треба вашої лас¬ 
ки!” 

Крилатим у нас став старий народній саркастичний 
вислів (із часів кріпаччини) „панська ласка”. 

Ласкавий — добросердечний, прихильний, зичливий. 
Див, ласка. 

Лекс. 1627. 424: Климент — покорньтй, ласкавий, 
скромний. 

Там таки, 9: „Благосердньїй —- доброго сердца, ласка¬ 
вий”. 

Т. т„ Передмова: Тую мою працу ласкаве принявши. 
Стара наша форма „будь ласкавий” скоротилася нл 

„будь жіі-кїі”, яке вживаємо там, де англійці кажуть 
„ріеазе”. 

Напр„ „Ріеазе сіоигп!” —- „Сідайте, будь ласка!” 
Наша популярна етична фраза „будь ласка” ще 

відносно молода. Поки вона стала такою, якою вона є 
тепер, були вагання щодо скорочування фрази „будь лас¬ 
кавий”. Так, напр., була й така перехідна форма як „будь 
ласко", яка є частою в творах Бориса Грінченка* 

Уживання слова „прошу" там, де треба вживати фра¬ 
зу „будь ласка" —- це вплив польського звичаю. Наше 
„будь ласка” не має відповідника в польській мові, і тому 

336 



поляки англ. „ріеазе” у всіх випадках перекладають сло¬ 
вом „ргозяе” — прошу* 

Ласка, місц* — ласиця* На Наддніпрянщині часто мож¬ 
на почути (тільки серед нашої інтелігенції) слово „ласка” 
як назву звірятка, що по-латин. зветься Мизіеіа УиІ£ат, 
„Ласкою” звуть мого росіяни. Його укр, назва — ласи¬ 
ця. На Наддніпрянщині воно також наявне в версії л а ст¬ 
іс а. (Чи під впливом російського „ластка”, що означає 
ластівочку?) 

У всіх інших слоп* мовах, крім російської, назва цьо¬ 
го звірятка така ж, як і уко.: „ласиця”; напр., болг* ла- 
епцл. польськ. їазіса, чеське Іавісе, 

Слово це — праслов’янське, але його праїпдоевроп. 
корінь ще не відомий* 

Ластівка — загально відомий в усіх країнах Европи 
рід невеличкої пташки. 

Стцсл* назва — ластовица, болг* л&стовица, серб, 
серб, ластовица, чеське Іазіоуісе, польське старше Іазіо- 
мгіса, а новіше — ^авкбіка; рос. ластовица, ластка, лас- 
тонка, ласточка, ластушка, ластица. 

Питання як звучав праіндоевр, корінь цього слова 
далі залишається предметом дискусійним. Чи не найбіль¬ 
ше прихильників має тут гіпотеза, що праіндоевр* його 
корінь віддзеркалений у литовськ. Іакзїац, Іакз^й — лі¬ 
тати* 

Пов’язування цього слова із словом „ласка" — це 
напевно народня етимологія. 

Коли після зими в Україні появляються ластівки — 
то це знак початку весни. Звідси й символічний вираз 
..перша ластівка” — той перший признак, який віщує 
ті1, і ції незабаром має статися* 

Ластівка часто згадується в шитих старих піснях вес¬ 
нянках* 

„Одна ластівка весни не робить” ■— це вислів, що 
походить з одної з байок давнього грецького байкаря 
Езопа (VI в* перед Н Хр*)* 

Ластовиння — маленькі жовтуваті цяточки на облич¬ 
чі, що ясніше виступають весною та літом. Рос* веснуш- 
ки. 

Народне повір’я каже, що хто держить у руках лас¬ 
тівку, того нападе ластовиння. Номис ч. 226: „Хто має 
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ластовиння на виду, то, побачивши вперше весною лас¬ 
тівку,,. умивається, щоб не було того ластовиння” 

Див. ластівка. 
Слово „ластовиня” (від „ластівка”) наявне тільки 

в укр. мові, і є воно твором українського походження. 
У нас кажуть: „Лице в нього в ластовинні”. „У нього 

ластовиння на лиці”, „Лице його обсипане ластовинням”. 

Латаття, латать — загально відомий в Україні рід ди¬ 
кої квітки двох видів: 

1. Більшого розміру, що ростуть у воді, але квіти 
завжди иа поверхні, і вони білі, звуться водяними лілія¬ 
ми. 

їхня ботанічна назва — ТЧутрНеа аІЬа. 
Жовті водяні лілії — цс ІЧптрНаг Іиїеигц. 

2. Дрібненьке жовте латаття (маленькі лїлійочкн) ран¬ 
ньою весною густою масою вкриває мочарі та дуже во¬ 
логі сінокоси,. 

Ботанічна назва його — СаШіа раїизМз, 
Рос. назва — лататье, польська — Іаіа]. 
Походження цього слова неясне. 
У деяких говорах, напр., на Волині, народні форми 

цього слова — „латача”, „латаччя” (з „латаття”). 

Латинський — прикметник, який означає все те, що 
пов'язане з Римом, як з джерелом латинсгва. 

Одне з давніх племен теперішнього італійського на¬ 
роду, що звалося латинцями, заселювало територію 
звану ЬаТішп, яка тепер становить територію міста Риму 
та його околиць. 

Латинці в початках УЬго в. до Н. Хр. повстали проти 
влади того сього окупанта, яким було плем’я етрусків, 
і 509 р. перед Н. Хр. проголосили себе самостійним на¬ 
родом — у формі Римської Республіки, центром ЯКОЇ бу' 
ло місто Рим, Тому що це італ. плем'я звалося латин- 
ц я м и, їхній діялект назвали „латинською мовою”, і це 
означення згодом поширилося на діалекти всіх племен 
сучасної Італії. 

Звідси також і Інші означення: „латинська культура”, 
„латинський обряд” Християнства і т, ін. 

Означення „римляни” згодом стало синонімом озна¬ 
чення „латинці”. Пор. „Енеїда” Івана Котляревського. 
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Тому що Рим став центром Християнства латинсько¬ 
го обряду, католиків почали звати „римлянами” або „ла¬ 
тинянами”. Так, напр.т в акті Берестейської Унії (1596 р,) 
православні русини (українці її білоруси) офіційно назва¬ 
ні „греками”, а поляки, як католики (ото ж і „латиняни”) 
офіційно названі „римлянами”. 

Тому що західні народи Европи стали християнами 
латинського (римського) обряду, то всіх їх, незалежно 
від їхньої національної приналежності, у нас колись зва¬ 
ли „латинянами". 

Пор. Слово о п. І. 1187 р.: Под шеломьт латинь- 
скьіми. 32. 

Лафа — щастя, удача (протиставлення невдачі), щас¬ 
ливим випадок (коли людині в чомусь пощастить). 

У старій книжній мові це слово звучало повно: „ала- 
фа” „олафа”. Походить воно з арабського „аіа^а”, яке 
визначало той факт, що чужоземні посли при дворі сул¬ 
танів жили за кошти цих мусульманських володарів. 

Лахва — „дурничка”, цебто такий випадок, коли лго* 
дині щось дістається без труду та безкоштовно. 

Слово це походить з тюркського, чи точніше, з та¬ 
та ро-башкирського иіиїе —- їжа* 

У такому значенні воно, тшпр., уживається в повісті 
Анатоля Свндницького „Люборацькі” в якій сказано: 
„Лахва для школи” (лровїянт для бурсаків). 

Але в українській мові воно вживається для визна¬ 
чення всякої „дурнички”. ї так, налр., кажуть: „Ото лах¬ 
ва! Дурничка попалася йому!” 

Лаяти — сварити кого. Слово всеслов’янське: болт, 
лая (означає: я лаю); серб, ламати; польське їадаб; чеське 
Іаіі, 1аз і, 

Стцсл, лаяти. 
Пра їй до сироп, корінь його наявний у литов. Ібіі, Іб^и 

(лплтіі ), лптв. Іат, Іпіи (сварити, обмовляти кого, бре¬ 
хати на кого). 

У праїндоевр. добі значення цього слова було: ви¬ 
ражати звуками свою злість. Тому то, коли собака гавкає 
сердито, росіяни кажуть: „Собака лает". 

По-українському це означає: собака бреше, 
Лаят ис я означає кля сти; по-російському: ру- 

гаться; по-польському: рггекііпас. Звідси — лайка. 
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Лекс. 1627. 321: Поридаю — лаю, злор*Ьчу. 
Лекс. 1596: 166: ЛаянІє — витье, бреханьє, Лаю — 

вьію, брешу. Лаятель — брехач. 

-Іе — частка, яка в єврейському жаргоні (їдіш) до¬ 
дається до іменника, щоб утворити з нього димїнутив 
(здрібнілу форму): напр., татеїе, іаїеіс, кішіеіс (матуся, 
татусьо, дитятко) і т. ін. 

В Україні діти гралися в наслідування розмови євре¬ 
їв так, що в кінці укр> іменника додавали -1е (-ле): 
„бабеле” „діделе”, „хателе”, „м'ясоле” і т. їн. 

Ця жаргонна частка походить з німецького -Іеіп, як 
це, напр., у слові Кіпсіегіеіті (дитя) аід Кіпсі (дитина). 

У процесі поставання мови „їдіш" (що почалося приб¬ 
лизно тисячу років тому) з одного з середньовічних дія- 
лектів німецької мови, євреї (в рідній мові яких майже 
немає здрібнілих форм іменників) почали широко вико¬ 
ристовувати частку -1с для творення пестливих форм Імен¬ 
ників. 

„Лебедина лїсня” — останній твір даного автора, ос¬ 
тання промова, останній виступ на сцені даного актора 
і т. ін. 

Вислів цей є дослівним перекладом грецького кук- 
пеіоп азта. Він походить з давнього грецького повір'я 
що лебідь перед смертю чудово співає. 

Учений А. Брем каже (у своїй книзі „Жнзнь живот- 
ньіхь — цебто „Життя тварин”), що джерелом цього по- 
вір'я є той факт, що „останні зітхання раненого лебедя 
виражаються в нього немов пісня”. 

Символічний вислів „лебедина пісня” вперше засвід¬ 
чений у творі давнього грецького драматурга ЕсхІла 
(АезсЬуІиз, 525Р-456 перед Н. ХрО „Агамемнон”. У ста- 
роримській літературі цей грецький вислів (перекладений 
по-латинському) засвідчений у творі оратора римського 
ЦІцерона (Магсиз ТиШиз Сісего, 106-43 перед Н, Хр.) 
п. з. „Ое огаїоге” („Про оратора”). Переклади цього сим¬ 
волічного грецького вислову: німецьке —- ЗсЬ^апеп^е- 
зап£, фр аицуз ье — сЬап! сій су£пе, англійське злу ап 
вопд, російське - - лебединая песня. 

Лебідь, ж. р. лебідка — рід тієї найбільшої птахи, 
яка належить до тієї самої породи, що й гуси. Особливо 
відзначається він дуже високою й тонкою шиєю. Народ- 
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нім епітетом лебідя е слово „білий1', тому у нас звичайно 
кажуть: „білий лебідь”, 

Стцсл, лебедь, болг. лебгд, рос. лебедь, польське 1а- 

Прасл, форма, мабуть, *а1Ьепс1ь, 
Корінь його праіндоевроп. походження. Пор. лат. аЬ 

Ьиз (білий), гр. аІрЬбз (біла пляма), ст. нім. а1ЬІ2, еІЬІг 
(лебідь), 

В Україні досить популярні ті прізвища, що похо¬ 
дять від цього слова: Лебедпнський, Лебедівський, Лебе- 
дович, а найчастіше — Лебідь. 

Тією нашою найстаршою пам'яткою, в якій засвідче¬ 
не слово „лебідь” (у стилістичній фігурі) е слово о пол¬ 
ку Ігореві (1187), в якому сказано про „стадо лебед^й”. 

„Лебідь” у нашій сучасній літерат, мові — це їїмен- 
ммк чол. роду. Але в нас колись воно може було йменни- 
ком жіночого роду. Декі наші сучасні письменники в Га* 
личині іі досі вважають ного рід за жіночий. Дня. у пе¬ 
респіві „Слова о полку Ігор.” Василя Щурата: „Інша ле¬ 
бідь заспіває”. 

Іван Франко трактував слово „лебідь” як іменик чо- 
лов, роду, а самку він назвав словом „лебедя” (родов. 
відм. „лебеді”) — в поемі „Іван Вншснський"* 

Вираз „лебедина шия” колись визначав одну з при¬ 
кмет жінкн-красуш. 

Лев* р. відм. лева, ж. р. левиця — найбільший звір, 
що належить до породи спорідненої з тиграми, пантерами 
іі котами. 

Ст. сл. льв-ь; болг. льгїт лев; серб, лав; чеське ієу; 
польське Іеч#, 

Род. відм, однини: стцсл. льва, рос. льва, польсь. 
Ітлга і т.д. Так воно було і в староукр. мові, і ця стара на¬ 
ша форма живою збереглася в Галичині. Там кажуть „Го¬ 
род князя Льва” (від імені „Лев”). 

Старі наші форми льпа, львн І т.д, змінилися на „ле¬ 
ва”, „леви” в говірках І Ілддпііфпшцшш, і їх там увели 
п літературну мову. 

Чому так багато мовознавців думають, що це слово 
до слов'ян прийшло із старонїмецького Іешо, що похо¬ 
дить з лат. Іео (род, відм. ІеопізТ ■ - годі сказати. Адже ж 
у греків з давніх-давен було своє слово Іеоп, а македон- 
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ЦЯМ, ВІД ЯКИХ ПОХОДИТЬ СТЦСЛ. ЛЬВТї, було ближче до Гре- 
ції ніж до Риму. 

В арабських народів на Близькому Сході вираз „ле¬ 
вине серце” символічно означає хороброго вояка. 

У нас, як і в багатьох інших народів, лев у байках 
зображений як „цар звірів” або як „лісовий цар”. 

Похідних слів Імен і прізвищ від слова лев у нас 
небагато: левеня (левове маля), левенятко, левиний, лев’я¬ 
чий. 

Імена Лев (Левко, ЛеонтІй, у иародніх формах: Лівої], 
Лівонко), Левчук, Лезицький, Левинський, Левкович, Лев¬ 
ченко й рідкісне тепер Львович, 

Коли Україна прийняла Християнство, і тоді прище¬ 
пилася в нас церковно-слов’янська мова, то з нею прий¬ 
шли до нас церк.-слов. слова льв*ь (лев), львнца (леви¬ 
ця), львя, львишть (левеня), львии (левиний), що були 
подібні до їхніх староукраїнських відповідників, і тому 
вони в нас сприймалися так немов би вони не були чу¬ 
жими. 

У нашій старій церковній літературі лев був симво¬ 
лом люті, 

Пор. Лекс, 1627 р. 428: Лев-ь: царь, образігЬ лют. 

Лев, множ, леви, левки —- українізована назва німець¬ 
ких монет ХУІІ-ХУІІІ вв+, що звалися Ьотсеп - іЬаІеп, бо 
на них була викарбувана подоба лева. У ХУ1 в. вартість 
цієї монети становила 50 російських копійок, а в XVIII в. 
60 копійок. 

Лев, мн, леї -— румунські гроші. Офіційно звуться 
так: один лев (рум, Ієи), одного лева, леву, левом і 
т. ш,, — в однині тільки лев чоловічого роду, ніколи 
лея жін, роду. У множині: леї, леїв, леям, леями, леях 
(рум. мн. Іеі). Часом ще кажуть: лея, а в множині: леви 
або леї. 

Леввій, бібл. — див. Левїй. 
Лекс. 1627. 428: Леввій названьїй Фадд-Ьй, то єст хва¬ 

лячій, або вьізнаваю. 

Левенець, -нця, мн. -нці — юнак, — молодець, висо¬ 
кий (Б. Гр. II. 350). Енц. Укр, 1263: охотницькї ватаги на 
Поділлі в другій половині ХУИ в. Походження назви не 
вияснене. 
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ЛевєнцІ в Україні складали загони й билися з поля¬ 
ками й за часів Богдана Хмельницького (1648*1657). 

Левій — син Якова, прабатько левитїв. Д. є. Ьєуі. 
Про значення цього слова н постання цього ймення 

читаємо в 1 М, 29, 34: 
„І завагітніла Лея ще й сина вродила й сказала: „Те¬ 

пер оцим разом буде до мене прилучений (ДПауеЬ) мій 
чоловік, бо я трьох синів уродила йому”. 

„Тому то її кликнула ймення йому: „Левій”. 
Отож „Лоиіи” постало під „прилучатися”. Під Левїя 

пішли левити. 
Гр, лат. Ьєуі. 
Стцсл. Леуіа (Мр. 2. 14, Лк. 5. 27) або Левій (Як. 

5. 29), 

Левити, д. євр. ЬєуіДііп, від пня 1уЬ — товаришувати, 
злучатися, бо Левити „товаришували” Священикам, як 
служба помічника. 

У Книзі Чисел Господь наказує Ааронові про Леви- 
тів, 18. 4: „ ї будуть злучені (стоваришєні, піГуи) з то* 

бою й будуть стерегти стережений Намету Умовлєння для 
всякої служби Намету”. 

Бід слова „левит” пішло прізвище „Левитський”, яко¬ 
го не слід змішувати з прізвищем „Левицький”. 

Див. к о г е н. 

Левіятак, бібл. — ст. євр. чоловіче ймення. Корінь 
його — ЬЛі- означає з лучєння, включення в това¬ 
риство. 

Див. Левій і Л с в и т. 
Лекс, 1627. 428: Левїятам, -тан — злучеиьє, або това¬ 

риство своє... вел. рьіба морская, дракон, ел. змія, веліо- 
рьіб или цар, в водах сущии. Мет. шатан. 

Легшій, ч, ім'я — із церк.-слов. Лсвкіїї, а це з гр. Ьєи- 
каз - - від прикметника Іоиков — блискучий, променис¬ 
тим. білий, блідий. 

Лекс. 1627. 428; Левкасїє — б'Ьлило. Левкій — б*Ьл. 
Легат — посол Затикану; з лат. Іе^аїиз — від дат. 

дієслова Іе^агє ■—- посилати, 
Лекс. 1627 р. 347: „Апостол -— посел, легат”. 

Легіон — часта назва невеликого війська, переважно 
добровольці; однина „легіон” і множина „легіони” в цьо¬ 
му випадку означають те саме. 
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Слово це походить з латинського Іе^іо, якою в Рим¬ 
ській Імперії перед Н. Хр* називали військову формацію, 
що складалася з 4200*6000 (не з 10,000) вояків* 

Слово „легіон1' у переносному значенні визначало „не¬ 
зчисленну масу” людей, як це в євангельській фразі „Ім'я 
йому легіон” {Св, Марка 5, 9-15 і Св* Луки 8* ЗО)* 

Лат* „Іеціо" походить від дієслова Іе^еге — збирати* 
Лекс. 1627* 428: Легебн — тма, войско* 

Легіт, -готу — легенький і ніжний вітерець, головно 
в лісі, над річкою або на озері. 

Слово це походить від „легкий”, а постало воно в Га¬ 
личині, 

У Словнику Грінченка його немає. 

Легковажити - - ие надавати кому або чому велико¬ 
го значення* 

Як слова уповноважити та зрівноважити 
(з польського иреіпотоспіс ї 2г6^полуа£ус), так і слово 
легковажити є дослівним перекладом з польського; 
цим польським словом є дієслово 1ексе\уааус* Це поль¬ 
ське слово почало в українську мову проникати в ХУІ-му 
в,, цебто тоді, коли польський вираз „Іексе ^агус” по¬ 
чали перекладати словами „лєкце поважати. 

Див* Лекс* 1596* 23: Поношаю — еромочу, легце 
поважаю. Сромоченьє — легкоє ловаженьє* 

Як багато всіх тих інших полонізмів, що ввійшли 
в книжну (літературну) мову українців і білорусів у XV- 
XVI вв*, вираз „Іексе (пізніше як складене сло¬ 
во „Іексе^аяус”) не був прийнятий у сферу української 
народньої мови і тому полонізму (в формі кальки) лег¬ 
коважити немає, налр*, також і в Словнику Б* Грін¬ 
ченка. Але в українській сучасній літературній мові це 
слово вже користується повним правом „громадянства11, 
І навіть виловило з себе похідні слова: легковажний, 
л с г к о в а ж н о, л с г к о в а ж п ї с т і.* 

Як польське готопоу/агуб (звідси укр* зрівнова¬ 
жити) походить з німецького С1еісЬ£еип£І (рівновага), 
так І польське Іексе^айус (спочатку: Іексе луаяус), похо¬ 
дить від німецького іменника ЬеїсЬ££еигі£і (для якого 
можна б утворити кальку „легковага11)* 

Як і маса інших польських слів, так і польське 
слово \уа£а проникло в українську мову, в якій воно ви- 



мовляється як в а г а* Польське слово ^а£а походить з ні¬ 
мецького ЧУа^е, що означає тягар* 

З німецького слова \Уа£е поляки утворили масу по¬ 
хідних слів: тса&пу, итоаіпу, ро^ахпу, ролуа^а, гаи^а^а, 
ролуагапу, родуагапіе, піечуаяпу, ос!\уаяпу, осігса^а, гпіе- 
луа^а, 7піе\уагус, гпіечуаиепіе, рой^агус, шу\уагус, гог- 
\уа§а, гогигагус, ротуаяуб $іе, па^агус і т. д< І т, п., І всі 
вони в формі перебпток (кальок) проникла з польської 
мови в мову українську: важний, уважний, поважний, по¬ 
вага, заввага, поважаний (і високоповажаний), поважан¬ 
ня, неважний* відважний, відвага, зневага, зневажити, зне¬ 
важення, підважити, виважити, розвага, розважитися, по¬ 
важитися, наважити і т.д. і т.п. 

Слово в а ж и т и — це наша калька польського \уайус, 
що походить з німецького ™й£еп, дослівне значення яко¬ 
го —* тяжіти (від ЧУа^е — тягар)* 

Старослов'янське {а воно й стцсл.) в'Ьс'ь означа¬ 
ло те саме, тцо німецьке слово (вага, прилад до ва¬ 
ження і Сетоісіїі — тягар). 

Старослов’янське (І стцсл.) носити означало те саме, 
що німецьке у/а#еп (міряти тягар будь-чого), з чого по¬ 
ходить польське шаяус (а звідси в нас „важити”). 

Із старослов’янського (а в цьому й староукраїнського 
в'Ьсь — віс) походить сучасне російське весь) (старе ігЬ- 
сьі), що означає вагу (прилад до мірення тягару). 

Слово у6$Ш загальнослов’янське: ст. сл. і стцсл. в'Ь- 
сити, староукр. бісити (вісити), польське уітіезіб і т.д. 

Праіндоевропейськнй корінь його віддзеркалений у 
старогсрм. \ує§єп (звідси англ, тоеі@Ь — тягар, вага, і 
нім. СешісМ (тягар, вага) та в латин. геЬо — я несу (і 
відчуваю тягар), а також в англ* чуа^оп та в нїм. ЧУа^еп 
(пор. нїм. ЧУа^е), 

Чи нїм. раніше проникло в польську мову, чи 
може перед тим «— у мову чеську, питання в ціп справі 
ще не поставлено. Але відомо, що чехи, прийнявши нїм. 
слово \Уа£С, ішмоиллли ного ио-споєму удіїа і воно з Че¬ 
хії проникло в польську мову, про шо свідчать такі слова 
в польській мові як луаНабІо (по-польському мало б бути 
ита£а<По) і теаЬас аі£ (замість очікуваного луа^ас зі§), яке 
з польської мови проникло в українську мову: „вагатися”. 



Л£да — невідмінне слово польського походження, що 
вживається у фразах та в складених словах, і означає 
низький ступень якости кого або чого. 

В українську мову це слово проникло ше тоді, коли 
в польській мові воно зберігало свою первісну форму: 
Іесіа (Із старих слов’янських компонентів ле і да), які 
згодом змінилися на „Іада”; напр., у фразах ,,1асіа сН^іІа” 
(в кожну мить) „Іасіа кіо” (будь-хто, будь-який), та 
в складених словах: Іа<іа]акі (Іасіа-^акі), цебто будь-який, 
якийнєбудь, і Іайасо (Іасіа + со) лінтяй. 

В деяких укр. говорах цей полонізм (в його первісній 
формі: Іесіа), напр,, на Волині зберігся в своїй скороченій 
українізованій формі „ледь”. 

Словник Желехівського подає такі приклади фразео¬ 
логічної позиції слова леда: „леда що”, ,,леда кому”, 
„леда хвиля” (він уже пише їх через риску: „леда-що” 
і т.д.), які, звичайно є перебитками із польського: Іагіа со, 
Іасіа коти, Іасіа сЬ'игіїа, 

В Оснпа Маковся („Лев11) вираз „леда хвиля" пи¬ 
шеться без риски. 

Але слова „Ієсїа со" вже давно злилися в одне слово 
„Іесіасо” (у новій формі „Іасіасо”) і в такії! формі появи¬ 
лася в нас перебитка {„ледащо”) тце в лопатках XVII в. 

Див. Лскс. 1627. 460: Синтйхія ■— гада, леда щ о мо- 
вячаи с ким. 

Ледащо — ледар. 

Це слово широко в нас розгалужене: леда, ледай, 
ледака, ледарство, ледар, ледацюга, ледач, ледаченький, 
ледачий, ледачина, ледачо, ледащий, ледащиця, ледащіти, 
ледащо і т. їн„ а також „лядащий”, „лядащнця”. 

Усі ці слова (польського походження) постали зо 
старого польського Іесіа — (нове Іасіа). В українських гра¬ 
мотах XIV віку ще немає цього слова; немає його навіть 
і в наших Думах. 

У старій польській мові було Іесіа, власне 1е сіа, бо 
Іе ще відчувалося як слово самостійне, сполучник, і 
тільки пізніше зрослося в 1е<іа, потім Іада. У XVI віці пе¬ 
реважає ще Іесіа. Ось і з того Іесіа (не Іада) й постали 
українські форми ледащо, ледачий і т. ін. Саме „леда" 
відоме вже в Крехівськім Апостолі 1560-х років: Леда як 
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320, Для леда причинькн 280, Не леда чуда чинил Бог 
102, За леда чим 76, Метани леда вітром 436, 

Тепер саме „леда1* поширене тільки на Наддністрян¬ 
щині. Могильницький, Твори: Леда день 400, Припустити 
хоть леда запір 438. Франка: „З вершин”: За леда доти¬ 
ком зриваєсь 91. Мокавей: „Ярошенко”: Не дали себе леда 
кому під ноги 316. „Український Голос”, Перемишль: Ле¬ 
да день скине ч. 201. Стидитися перед леда ким ч. 203. 

На Наддніпрянщині це „леда” не відоме (крім Поділ¬ 
ля); тут скажуть: будь-який, якийнебудь. Це „леда" (ле 
да) ставиться в зв’язок зо старослов'янським „єле” «— 
ледве. Старе польське Іегіасо дало нам слово „ледащо”, 
а з цього пішли ледар, лєдака, ледацюга, ледач ї т.п. Ку¬ 
ліш: „Чорна Рада”: В світі ледащо панує 420, Не попусти¬ 
мо гетьманської булави в ледачі руки 302. 

З нових польських Іагїа, Іабасо постали наші нові ля- 
дащо, лядачий і їн., але вони не перемогли старих ледащо, 
ледачий і їн. Однак форму з а знає вже й Крехївський 
Апостол 1560*х рр,: „Жону ляда с причини покинувши” 
503, хоч в оригіналі польськім було: Іесїа % рггусгупу. 

Ось два приклади, що дуже прорсчисто показують 
старе значення нашого „ледащо”. КрехІвський Апостол: 
Новнн вФсти носит и для зиску ляда што вточуваєт 94. 
Полтавські судові акти 1668 р. (шідлтшя ЇИодзллевського, 
19Г2 р.): Много звикли шинком бавлячиєся и ледащо 
плести 135. (Тут „ледащо” — будь-що). 

Ледве — слово польського походження (І0(3\лпе), що 
означає: 1. „з трудом” (напр.: ледве дійшов — з трудом 
дійшов) і 2. вираз сумніву (якщо після нього слідує чи 
в функції частки); напр., „Ледве чи можливо припускати, 
що.*.” 

Слово Іссі^іе (згодом змінене на Іасіа) постало таким 
чином, що до ст* слон. іесЬ*;а поляки додали пристав¬ 
ку Г 

А. Бркжнер (5ЕІР), що започаткував цю теорію по¬ 
ходження слова ІесЬдгїе, цілком правильно пояснює факт, 
що поява назвукового 1 в слові (1 + ]егїига) у ви- 
сліді дало слово Іесїткае* 

Схожість між значеннями сліп іегїлуа (що було в ста- 
ронольській мові) та польського Іегіа, що колись не озна¬ 
чало нічого іншого, а тільки те* що означає старослов’ян- 
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ське (і стцсл.) є два, ясна. Та й у сучасній польській 
мові це його значення далі залишається основним. 

Очевидно, що це польське слово постало із старо¬ 
слов’янського слова є два (іегїуа) шляхом приставленая 
до нього звука л (1). У польській мові (та в захїдньосло- 
брянських мовах узагалі) природнім фонетичним явищем 
є тенденція додавати І до тих слів, що починаються зву¬ 
ком зе (є), І так, напр., у деяких говорах польських вер¬ 
ховинців слово Оепо) перемінилося в Іеп. (Так воно 
є і в мові словаків), 

„Краткій словлрь шести славянськихт> язьїковь”. (Мос- 
ква-В'Ьна, 1885) Ф. Міклошіча подає такі відповідники 
польського слова Іегїтоіе (і гаїей^іе); стцсл. едва; (не 
єдьва); рос, едва; болг* едвам, м'ьчио; серб, ^едва, тешко, 
мучно; чеське зегїуа, зоіуа. 

Коли йдеться про старі українські пам’ятки, то по* 
чаткова форма (Іегі^а) цього польського новотвору 
в нас засвідчена в волинській пам’ятці з 1556 р., а саме 
-- в Перееопшшькій Євангелії, в якій наявне слово лєд- 
пл. Натомість Київський Апостол ТСїЯО р. подає вже 
нову форму цього польського слова, а саме „лєдвє”. 

Польське „Іегїшіє” з приставкою га- (яаіедтдгїе) впер¬ 
ше в нас засвідчене в кінці ХУІ-го в. 

Див. Лекс. 1596. 12: Єдва — заледве. 
його польська видозміна „Іесбуо” (що в польській 

мові появилася в XVI в.) до нас прийшла не пізніше по- 
чатків ХУІІ-го в. 

Пор. Лекс. 1627 р, 61: Єдва — ледво, заледв'к 
Українські філологи ХУІ-ХУІІ вв, послужилися поль¬ 

ським словом Іегїигїе (а також його формальними варіян- 
тами „га1есІ™іе” І „ієсКуо11) для перекладання старо-церк,- 
слов’янського (і ст. сл.) єлє (яке вони також вимовляли 
як „єли”) та його стцсл. синоніма 

Див* Леях. 1627 р. „Нли(єле) — заледве, ледво. Єли 
жив — ледво що жив”. 

У деяких письменників (у П. Куліша, Б. Грінченка, М. 
Коцюбинського) поруч оригінальної форми цього слова 
„ледве” виринає також його українська (другісгта) видо¬ 
зміна —■ „ледві”* 

Лежати —* дієслово, що визначає поземе (горизон- 
тальне) положення людини, тварини чи предметів. 
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Ст. сл* (і стцсл.) лежати, болг* лежа, серб* лежати* 
Ч* ІЄ2ЄІІ, П* ІЄ2ЄС* 

Праслов, *1еЕа£і з прасл. *1е£еИ Його праіндоевр. 
корінь засвідчений такими відповідниками цього слова: 
гр, 1є£отаІ (я лежу), нім. 1іе£єп (лежати), литовське 
раїс^із (ра-1є§із) — пологи, лат, Іесїиз і гр* ІесЬоз — ложе* 

Похідні укр, слова: ліжник (шерстяна ковдра), ліж¬ 
ко, ложе, лягати, леговище, лежак (позема частина ко- 
мина на горищі в селянських хатах в Україні), лежень, 
(лінтяй), положення, залежати (бути залежним від кого), 
залежати (напр., ногу, що стерпне від невигідного поло¬ 
ження під час лежання), лігво (постійне місце, де лежить 
заїр), наложниця (коханка), зложити (скласти), злежа- 
ний (папір або матерія, що довго лежить на купі — без 
доступу повітря, злежується, і стає тендітною)* 

Лейба* ч* ім'я — єврейське жаргонове ім’я, з нім, Ьолує 
— лев* 

Лев був символом Юди* (Див. 1 М. 49. 6), і тому йо¬ 
го подоба була в Юдиному гербі. 

Лейтенант — поручник. 
До нас прийшло з російської мови, яка взяла його 

з німецького Ьеиіпапі;, а німці взяли його з французько¬ 
го Ііеиїепапі: Неи (місце) + Іепапі (тримаючий) — „той, 
що тримає місце”, намісник. 

Молодший лейтенант (підпоручник) — це найнижча 
старшинська (офіцерська) ранга, а друга після неї — 
старший лейтенант (поручник). 

Французьке слово Нєиіепапі: спочатку визначало не 
військову рангу, а адміністративного представника влади 
(намісника) повіту в давній Франції. 

Лексика — сукупність усіх слів даної мови; з грець¬ 
кого ІЄХІ5 — СЛОВО, ВИСЛІВ. 

Лексикографія — наука про складання словників; 
з гр* Іехікоз (словний) + £гарЬо (пишу)* 

Лексиколбгія ~ та частина мовознавства (лінгвісти¬ 
ки), що займається вивченням усіх аспектів слів; з гр* 
Іехікоз (словний) + 16005 (наука)* 

Лексикон* арх* — словник; з гр* Іехікоп (словник) — 
з гр. Іехіз (слово)* Лексикон — це колись був словник 
узагалі, а тепер цей архаїзм дехто вживає для визначен* 
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ті такого словника, що подає слова з даної ділянки; 
напр., Біблійний лексикон. 

„Не сущу тогда лексїкоиу” Лекс. 1627 р. 476, 
Там таки, Передм.: „Лексікон, по словенску реченник, 

а по латішЬ дікдіонар назвавши". Початок того Лексіка 
(ніс!) учинилем”. 

Лексис, арх. — слово; з гр, Іехіз — слово, вислів. 
Лекс, 1627, 428: Лексис —* назвнско, словко. 
Лекція — виклад даного предмета (дисципліни), го¬ 

ловно в школі; з лат. Іесііо, що походить з лат. Іе^ге — 
читати. 

Початкове значення лат. Іесііо було — читання, 
Старослов, відповідником слова лекція було сло¬ 

во урокт?. 
Слово лекція проникло в нашу мову не раніше 

ХУІ-го в, А перед тим, і як і в усіх інших слов’ян» було 
слово урок (церк.-слов. урок*ь), яке й досі вживається 
в російськім й сербській мовах, У всіх цих мовах також 
є слово лекція. 

Відсунувши наше старе слово у р о к на друге місце, 
слово лекція (що прийшло до нас з польського Іексіа) 
з України згодом (на переломі ХУІІ-ХУШ вв.) пошири¬ 
лося й на Москву. 

На Наддніпрянщині я початкових і середніх школах 
завжди вживали й досі вживають старе слов. слово урок, 
а на західніх українських землях у державних межах 
Польщі (в 192]-1939 рр.) цього слова не вживали, бо 
вважали його за російське. 

У початкових і середніх школах там уживали слово 
лекція, а в академічних школах — слово „виклад” (множ, 
виклади) — з польського шукіасі, \уукїабу. 

Лекс. 1627 р. 337: Лекція — акролма, слуханьє. 
Леле! лелечко! — емоційний вигук з горя, в нещасли¬ 

вому випадку, або й у здивуванні. 
Лелека — бузько; з тюркського Іаііак (бузько, чап¬ 

ля). 
Лелія — рід квітки; з польського Ііііа, а це — з лат. 

Шіит. Це лат. слово, а також його грецький відповідник 
(Іеїгіоп) виводять із староєгтшетського Ьг*. що зберегло¬ 
ся в коптській мові в формі Ьгегі, Ьіеіі. 

Лекс. 1627, 461: Сусанна — лелкя або рожа. 
Там таки, 426: Крінлелйя або цв^т. 
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Леліяти — плекати що в своїх мріях; напр*, леліяти 
надію і-ш що; леліяти свої Ідеали, 

Динне значення цього загальнослов'янського слова 
— „заколихувати"* 

Болг* лелям, лелея — заколихую, пещу, милую; серб, 
лели^ати — те саме значення; чеське ІеІеИ -— хвилювати, 
милувати; старопольськс 1е1е}апіе — хвилювання, флюк- 
туація. Праіндоевроп. корінь цього слов, слова засвідче¬ 
ний І в інших мовах індоевроп. сім'ї; пор, лит. Іеіійой — 
колихати; латв. Іеіибї, 1е1ио)и — заколихувати дитя* 

Лагідність звука звукосполуки ле, подвоєння її (ле-ле) 
та його первісне значення (колихати) — все це разом 
свідчить, що слово леліяти постало шляхом звукона- 
слідування, — подібно як слово люлю (-спатки) в укр. 
дитячій мові* 

Слово о и. І* 1187 р.: Леліиоть месть Шароканю, 

Там таки: Тн лел'Ьял'ь єси на себі* Святославли на¬ 
сади* 

Т* т.: Лел^ячи корабли на син'Ь мор-Ь... В'ьзлелМ 
мою ладу ні? мн^* 

Т* т*: Под шеломьг В'Ьзл'Ьл'Ьяни* 

Лельо, діял* — батько, отець* Слово це (воно в нас 
не літературне) збереглося в гуцульському діялекті (Слов¬ 
ник Б* Грінчемка відмїчуе це). 

Там таки є такі видозміни цього слова: лелі, лелька 
(батько), леліка (тітка). 

Цс староукр* слово, що жпшім збереглося на Гуцул ь- 
щнні, колись мусіло бути відомим усій Україні, 

Слово ле ля, що означало тітку, було в нас (та 
на всьому сході Барони) у церковно-слов* мові, 

У болг. мові л е л я — цс тітка, а л е л я к -— дядько, 
а в серб, мові л ь е л н а — старша сестра* 

Слово це загальнослов'янське праїндоевроп. похо¬ 
дження. Цим терміном колись називали ляльку в зна¬ 
ченні немовлятка, Пор. середньолитовське Іеіе — 
лялька, немовля; латинське Іеііе, Іеіііз — лялька. Це старе 
значення зберегло й словенське (словінське) слово 111а 
— лялька* 

Ст* слов. леля — слово звуконаслідувальне (ле-ле), 
— належало до мови дітей. 
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Наявність слова леля в південних слов’ян і л ї л І 
в східніх слов'ян свідчить, що „ляля” (з подв. звукона¬ 
слідування ля-ля) — це слово західньослов'ян. похо¬ 
дження, а специфічно воно польське (Іаіа). У залабських 
слов’ян воно звучить 1а 1а (з подвоєного звуконасліду¬ 
вання ІаТа), що означає батька (пор. укр. лельо на 
Гуцульщині). 

У старослов'янській мові ляльку (з польського 1а- 
1а, Іаїка) означало слово *1ріка. Збереглося воно в та¬ 
ких мовах: польська (діялект. слово Іаіка), чеській Іои£- 
ка), сербській (лутка), 

Старослов. синонімом слова було слово кую 
л а, що збереглося в болгарській і російській мовах, 

„Льоля”, що в укр. дитячій мові на Волині означає 
дитячу сорочечку, походить з польського 1 о 1а {оче¬ 
видне звуконаслідування, що ішшие в західньослов. 
мовах. (Звичайно, його не слід змішувати з російським 
л^ля (читається як льоля), що означає тітку. 

Леміш — та частина плуга, яким крається земля на 
скиби. 

Стцсл. лемешь; серб, лемеш; болг. лемеж, палешнах; 
чеське Іетез; польське Іетіезя; рос. лемех, лемеш. 

Слово праіндоевроп. походження. Пор. лит. Іешегіз, 
латинське ІетеБіз. Побічні форми місцевого походження: 
діялект. лит. Іатегів і дїялект. болг. ламеж. 

Твердження Ф. МіклосІча (Р. МакІозісН, Еіута1о§і- 
зсЬез ^УбгІегЬисЬ <іег ЗІауізсЬеп ЗргасЬеп. №іеп, 1886), 
що корінь слова лем і пі той самий, що Й слова ло¬ 
мити, цілком обоеноаанс, — особливо в свгглі того 
факту, що тут ідеться про закономЕрність слов’янської 
виміни е : о (напр. вести —* водити, леміш і ломити і т. 
ін,), але й також про те, що лит. Нтіі (пор. лит, Іешегїа 
— леміш) означає ломити. 

Семантичний аспект слова леміш у нас віддзерка¬ 
люється в живій народній фразі „зломити землю” (на 
Волині), що означає виорати ту землю, що досі була ці¬ 
линною {ніколи не ораною). 

Це укр. відповідник російської фрази „п о д н я т ь 
це лину”. 

Лемішка — розведена водою і зварена мука. У Росії 
лемішка (називається лемешка) — це „мучная похлеб- 



ка'* (немов наш жур), а в Україні вона густа, І тільки 
з гречаної муки, і її смачать так, як кашу. 

Лемішку в м. Бруснлові на Київщині роблять так. 
Насипають гречаної муки в ринку її ставлять на притух¬ 
лий жар, часто вимішуючи, щоб мука добре висохла й 
спряжилася* Потім трохи солять, заливають кип’ятком і 
зараз таки добре намішують кописткою, щоб не було 
грудок і не лишилося сухої муки. Вимішують у напрямах 
яких-будь, аби вимішати. Вимішавши, викладають ле¬ 
мішку в миску, поливають салом чи олією її їдять. А ще 
часто з готової лемішки роблять кругленькі балабушки, 
так само поливають салом і їдять. Назва „соломаха” (чи 
„саламаха) в м. Брусилові не знана. 

А. Брюкнер (5ЕіТР) здається правильно каже, що 
польське Іетіезгка — це позичка з української мови. 
Брак цього слова в західміх слов’ян евентуально може 
промовляти за припущенням про його угрофінське похо¬ 
дження (порн фінське Ііегщ (жур) та угорське 1е (суп). 
(Слово це є і в Болгарії, де воно звучить як лемеха). 

Якщо це слово не е українського походження, то в та¬ 
кому разі треба погодитися з твердженням Е. Бернекера, 
що походження його темне („сІипкеГ’) (Е. Вегпекєг, 51а- 
уізсЬєб е£уто1о£ізсЬез \УоПегЬисЬ. НекіеІЬег#, 1908). 

Лемки, оди. лемко — назва західньої частини україн¬ 
ських верховинців. 

Назва ця постала від того, що це наше плем’я часто 
вживає частку „л е м” (в значенні: тільки, же, но, йно, сло¬ 
вацьке Іеп), п:тр+; „Зарізали хлопці гача, ни солене, ни 
мащстіс, л е м попелом потрясене. Оїї попелу дост не ма¬ 
ли, лем по селу позичали11 (пісня). „Не буду орав, ани 
сяв, лем си буду розмишляв" (пісня). „Нич не лишило, 
лем лахи”. 

Назва ця постала з прозивкн, — так бойки дразнили 
своїх сусідів, а з часом ця прозивка стала за назву пле- 
менн. 

Ленне право, істор. — право шляхтича володіти тим 
маєтком, якого надав йому володар узам і ну за обов'язок 
відбувати (в потребі) військову службу разом із своїми 
слугами -— кнехтами. Усі кошти (коней, збруї і зброї) 
він мусів оплатити сам. 
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Слово лени о (звідси прикменнк л енний) перей¬ 
шло до нас з польського Іеппо (прикметник: Іеїту), що 
в польську мову ввійшло з чеського Іепо. 

Це чеське слово походить з німецького ЬеЬеп (і 
Ьепп), перше значення якого -— лан, земельна влас¬ 
ність. 

Згодом* у середні віки, німецьким словом ЬеН(е)п 
почали називати ті великі земельні маєтки, які володар 
надавав лицарям за те, що вони зобов'язувалися вико¬ 
нувати для нього військову повинність ЬеЬ(е)п, У цьо¬ 
му значенні також уживали середньовічне латинсько сло¬ 
во Іеікіит (від якого походить слово феодалізм). 

Ленник, тобто феодал, також називався серед¬ 
ньовічним латинським терміном уаззаііз (І уаазаіив), яке 
означає того, хто користується землею свого володаря, 
а за це відбуває військову повинність і платить йому 
данину. Той, хто давав своєму васалеві (ленникові, фео¬ 
далові) землю в користування (за військову службу й да¬ 
нину) називався латинським словом зепіог (старший)* 

Сеніором васаля міг бути або сам монарх, або тільки 
принц, який своєю чергою був васалем монарха, що був 
його сеніором. 

Феодальна (середньовічна) система була системою 
кріпаччини (панщини), бо феодал (ленник, васаль) отри¬ 
мував від свого сеніора право володіти тими селянами, що 
жили на тій землі, якою він володів* 

Феодальна система перестала Іспувезти тоді, коли ска¬ 
сували панщину (кріпаччину) 

Леонід, ч. ім'я — із церк-слов* ЛеОННД'Ь, що похо¬ 
дить з гр. ЬеопІсіаБ (левчук) — від грецького Іеоп — 
(лев)* 

Лекс, 1627, 423: Леонід, Леоніда —- „малі* левоктЛ 

Ьеопісіаз -— король Спарти (в давній Греції), що за¬ 
гинув під Термопїлями в боротьбі з наїздниками — пер¬ 
сами (під проводом перського короля Ксеркса) 480 р, пе¬ 
ред Н* Хр, 

Леоніда, ж* ім'я — із церк.-слов* Леонида, з гр. 
Ьеопиїа (левчиця)* 

Див. Леонід. 
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Лебнік, ч. ім'я — із церк-слов, Леоникіїї походить 
з гр. Ьеопікоз (від гр. 1еопіко$ — лев'ячий, сильний, від¬ 
важний). 

Лекс. 1627* 429: Лебнік —* лвьі поб%ждаяй, 

Леонїла, ж* Ім'я — із церк.-слов, Леонилла; з лат., 
ЬєопіІІа; від прикменика Іеопіііа (ч. роду: Іеопіііиз) — 
левннл. (Лат* Іео — лев), 

ЛебнтіЙ, ч, ім'я — із церк-слов, Лєонтім. В укр. на¬ 
роднім вимові: Лев, Левко, Лівои, Лївонко; з гр. Ьеопїіоз 
— лев'ячий, лід Ісоп —- лев. 

Лекс, 1627, 429: Леонтій — лв+Л, ел. 

Леопард — хижий звір з родини цятковатих котів; 
з грецького Іеорагсіов: Ісоп — лев, рагсіов — ггард (пан* 
тера). 

У Біблії барс, леопард і рись називаються одною мно¬ 
жинною староєвр. назвою: петегїт, {Пор. Пісня над піс¬ 
нями 4, 8; Дай, 7, 6)* 

У староєвр. мові закінчення -іш означає суфікса мно¬ 
жини, 

Лекс. 1627. 429: Леопард — зв£р з Парду и лва уро- 
жон, або слротивденьє, або гбркость, або перем^неньє. 

Не виключено, ідо компонент Іео- в слові леопард 
походить із староєвр. Іауі' — левиця (назва самки того 
звіря, що в староєвр, мові визначається словом аг^еК — 
лев). 

Із староєвр. Іауі1 могло постати грецьке Іеоп (лев), 
а з цього — латинське Іео (того ж значення). 

Лепта — маленька грошова пожертва; з грецького 
Іерібп — дрібна монета, що згадується в Євангелії, (Пор, 
Луки 21. 2). 

Лскс. 1627. 428: Лепта —■ дробньтії п%нпз. 

Легшій — тон, хто прикидається великим приятелем 
із зрадливими замірами. Символічним тут є лесиий поці- 
лунок Юди (в Євангелії). 

Наше слово лесний {ст, слов. і староукр. лест¬ 
ивій — перфідний) уже дедалі більше заступають сло¬ 
вом „підступний”, яке є калькою польського робзіерпу, 

Лекс, 1596. 17: Лестньїй лобзатель — зрадливьтй по- 
ц'Ьлбпач. 
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Словник Б. Грінченка подає це слово в його старій 
формі: „лестний”. 

Див, лесть, 
У говорах Волині відповідником слова „лєсний” € сло¬ 

во „облесливий". 
Лесть — маиіфестуваиня нещирої „приязності” для 

замаскування зрадливості. 
Стцсл, льсть; болт, лест, л^ьст (обман); серб, ласт 

(обман); рос. лесть; чеське Іеві і польське Іеяс (хитрість). 
Слово походить із готського ІІ5Ї5 (хитрість, зрадли¬ 

вість), що засвідчене нім, ІЛзі (в тому самому значенні). 
Початкова форма *1єіб (прошохуватщ намацувати 

(про собаку) — це тільки староиімецькии твір. 
Лекс. 1596. 206: Непрелестньїй —- которьій не дасть 

ся зрадити, Нелестньгй —* незрадливий. 
Там таки, 166: Лесть — зрада. Лестивий — зрадли¬ 

вий. Лестець — волоцюга, тулач, зрадца. Лещу — зра- 
джаю, 

Лекс, 1627. 307: Тут — о шуст, прелестник. 
Там таки, 106: „Лесть, лщенїє — здрада, здрадженьє, 

ошуканье”. „Лестивий — зрадливий” „Лестньш лобза 
тель — зрадливий пощЬлавач” „Лещу — здраджаю, ошу- 
киваю”. 

Пор, в Ів, Франка („Лис Микита”): „Пустивсь на 
брехню і лесть”). 

Староукр. перелестник (пор. цер.-слов, прелестник'ь 
—- підлещувач) у нас живим збереглося тільки в міфоло¬ 
гії. Напр., на Крем’янеччині (Волинь) серед селянства аж 
до її світ, війни зберігалося повір'я, що коли дівчина ду¬ 
же тужить :я\ споїм кохашгм хлопцем, що номер, то до 
неї по ночах приходить перелесник злий дух, що 
прикидається цим її хлопцем, 

Лета, міф. ’— „річка забуття” (в міфології греків) 
в загробному житті. Хто пив воду з Лети, той забував 
усе. Звідси вираз „Канути в Лету” — бути забутим. 

Назва „Лета” походить з грецького слова ІеіНе — 
забуття. 

Летіти — рухатися в повітрі за допомогою крил. Пер¬ 
ша особа одн, тепер, часу: лечу, 

Стцсл. летіти, ї особа одн, тепер, часу 1е5ір; болт* 
летя; серб, лепети; рос. лететь; чеське 1е£еіі; польське 
Іесіес, 
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Корінь слова гтраїндоеврогь Порівн. лит+ Іекій, Іекїі 
(летіти} і латв. Іекі:, 1§си, (скакати), лат. Іосизіа -— 
саранча. Похідні слова: лет, род. відм. лету (не „льо¬ 
ту” — з рос, „л£ту” і з польського „Іоїц”); літак, літун, 
лстовтпце; летунськни, літання, летючий, злетіти, вилеті¬ 
ти, прилетіти, долетіти, залетіти, пролетіти, перелетіти, 
по лет (у простори), літу і їство, літання, виліт, приліт. 

Слово о п. 1. 1187 р.: Ольгово гм-Ьздо далече зале¬ 
тіло. 

Там таки: Два сокола сл'ЬтФста. 
Ле хайм! — єврейське побажання при питті: „На жит¬ 

тя!” „На здоров'я!” 
Староєвр, Іе сНадїш — „на життя”. Сучасне євр. ви¬ 

мова: 1есЬа]ш, 
Див. X а ї м. 

У Смолича („Дитинство”, 1938 р.р ст. 44) читаємо: 
„йоська, лехаймі” 

Лешета — І, дерев'яні кліщі (переважно з розщепле¬ 
ної на одному кінці гнучкої палички), яку коновали вжи¬ 
вають при „харашанні” (вихолощенні) жеребця; 2. довгі, 
вузькі, гнучкі (спереду вигнуті вгору) дощинки з ув'яз¬ 
зю для взуття, якими їздять по снігу. (На Наддніпрянщи¬ 
ні по-російському їх лижами називають, а в Галичині 
леїцетами). Слово „лещета” в значенні дерев'яних 
кліщів у нас уживаються тільки в множині, а в російській 
мові є одпиіша форма: лещадь; так само І в польсьтс 
мові: Іеагсгоіка. 

Преобрпжетіський (ЗСРЯ), Бркжнер (8ЕЛР), Бериекер 
(8ЕУУ) і Меїїє (Еіисісз. . .) та іи. заропопоиувпли різні 
гіпотези про походжститя цього слова (нппр„ ВІД слон, 
клещи; від „лескати” і т+ ін>), але ні одна з них не 
умотивована. 

На західніх українських землях між двома світовими 
війнами слово лещета (російське льтжи, пальське пагіу) 
було дуже поширене, і були похідні слова: лещетар, ле- 
щетарка, лещетарський, лещетарство, лещетарювання. 

Лоя, бїбл. ж. ім'я — Ім'я старшої Лаванової дочки; 
Із староєвр. ЬеаЬ; церк.-слов. Ліа, гр. Ьеіа, лат. їда. 

Лекція, міси. — лекція. Польське слово 1еке]а (що 
походить з лат. Іесііо — читання) в Галичині завжди ви- 
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мовляли м’яко: лекція, а на Наддніпрянщині — твердо: 
лекція. 

І хоч в Україні в державних школах наддніпрянська 
вимова цього слова стала літературною, на західні* укра¬ 
їнських землях в державних межах Польщі (в 1921*1939 
рр.) далі вимовляли його м'яко: лекція. 

Див. лекція. 

Лжа, арх. — брехня. Слово це загальнослов’янське. 
Ст. слов. (і стцсл.) л'ьжа; староукр. лжа {див. Слово 

о полку Ігореві); в укр. книжній мові ХУІ-Х\ЛІ вв. лож; 
болг. льжа, лтзжи^а; серб, лаж; чеське Іег; старорос. лжа, 
нове рос. ложь, 

Ст. сл. {і стцсл.) л'ьжь, лтжтпі; болг. л'ьжлшгь, л*ьжо* 
вит; серб, лажльнв; чеське Ійгчу; рос. лжиїшй. 

Ст. сл. (і стцсл.) л'ьживьць; болг. л'ьжец, льжно; серб, 
лажа, лажов; рос. лжєц; чеське ІЬаг, Шуєс; польське І^агг 
(кіатса); укр. лгун (брехун) збереглося в Галичині із 
старої української літературної мови. 

Ст. слов. (і стцелов.) лгати, Іго (брешу); болг. Л'ьжа; 
серб, лагати; чеське ІЬаїі; польське І£ас (звідси І^агз^о). 

Староукр. див. Слово о п. І. 1187 р.: Уже лжу убу- 
диста. 

Прдїндоевропеиський корінь цього слова ясно засвід¬ 
чений також у старолитовському Ій^іпаііе (зрадливий); 
в готському 1іи£ап (брехати) — пор. суч. нім. 1ії£еп (бре¬ 
хати). 

Напр., стцсл. л'ьжепророк'ь (фальшивий пророк), 
л'ьжес'ьв'Ьд'кгель і т. ін. 

В укр. мові вільно творяться такі слова як „лженау¬ 
ка ", „джерелігін”, „лжефілософіи” і т. Ін. й старе слово 
„лжепророк11 живим збереглося в нашій літературній мо¬ 
ві. 

Поки в українській мові не було полонізмів „криво¬ 
присяга” і „фальшива присяга" (з польського кггуи'о- 
рггузізда, їаізгуша рггувівда — з нім. їаївсЬ), у нас ка¬ 
зали „ложна присяга". 

Слово лжа, як архаїзм, уживається в нас і тепер. 
(Пор. твір Ігоря Костецького „Священна лжа"). 

Ливан, геогр. — назва малої арабської країни в схід* 
ньому районі побережжя Середземного моря, з столич¬ 
ним містом Бейрут. 
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Назва походить від гір, що називаються Ліванськи¬ 
ми горами, 

Стцсл. Лївант> походить з грецького ЬіЬапоп, а це 
— від гр. слова ІеЬапоз (лат, оІіЬапиз), що постало із 
староєвр, Іауап — білий. 

Гори в цій країні замітні своїми білими верхами (бо 
там лежить сніг), і тому їх прозвали білими. 

Про Ливанські (Ьауап) гори була вже згадка в Біб¬ 
лії (див. Втор, 3, 25), 

Лекс, 1627. 429: Ліван — б^льтй, або кадило, або 
серца приспособ'Ьньє, 

Лйвія — див, Африка, 

Лизати — потягати язиком по чому; наир., лизати 
собі руку, лизати цукерку, лизати мед з миски і т. їй. 

Ст, сл, лизати, болг, лижа, серб, лизати, рос, лизать 
(лизень — язик у скотини), чеське Нгаїі, польське Іігас. 

Корінь цього слова в інших мовах Індоєвропейської 
сім’ї: лизати — лнт, Ііехи, ПеЗіі; лат. Ііп^еге; готське Ьі- 
Іаі^бп; староангл. Ііссіап; новоперське Іізїап; лижу: вір¬ 
менське Ііхещ; гр, ІеісЬо; ірландське 1Ї£іт; лиже: старо- 
інд, ІЇЬаІі. 

Слово о п, І. 1187 р.: ЗтгЬри кровь полизаша. 
Похідні слова: зализувати, прилизувати, злизувати, 

полизати, лизун, підлизуватися (до кого), підлизник, під- 
лизайко, зализаний, прилизаний. 

Відоме прізвище Лизогуб* 
Слово це в укр, фольклорі: „Пропало, немов корова 

язиком злизала”, 
„Будь добрий — пролижуть, будь злий — проллють”, 

„Покірне теля дві корови лижуть”. 
Лик, цср. ярх, — хор, або собор (збір) Ангелів, Свя¬ 

тих ї т, ін, 
Стцсл, лтсь, у сучасних слов, мовах перекладається 

так: рос, лтп<, болг, хор, серб, кор (збор), чеське сЬог, 
польське сНог, 

У суч, укр, мові л і к означає число. Пор. у Т. Шев¬ 
ченка: „Лічу в неволі дні і мочі, ї лік забуваю”. 

Звідси безліч — дуже багато. 
Польське Іік — число (пор. Іісгпу — численний; Ьег 

Ііки — „без числа" — дуже багато). 
Походження цього слова неясне. 
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„Лик — зестьє албо згромаженьє сп'Ьізаков люб 
грачов или тлнец”. Лекс. 1627. ]07* 

(Слово „танець" тут подано помилково — із стцсл, 
лико вати -- веселитися, яке походить з готського 
Іахкз (танець), що не має нічого спільного зо словом 
ликь — хор). 

Ликера — див. Г л н к е р і я. 

Лїіліік — кажан; мїсц. „летюча миш” (Волинь), 
Давнє лилик'ь, лилекь, лнл'кюь; лат* шег^из. 
Староукр. л і л п к ще збереглося в Галичині, а на Над¬ 

дніпрянщині вживається вже тільки „кажан”. 
У Чубннського („Труди”, І. 55): „Як лиш Іззїсть ку¬ 

сочок чого свяченого, то зробиться з неї кажан”. 
Див. кажан. 

Лиман — широке уетє ріки в море; з тур. і крим*-та- 
тарського Іітап — пристань (порт), що запозичене 
з грецького іітеп (затока). 

Лиманами також називають відноги (розгалужен¬ 
ня, чи т. зв. „лахи”) ріки. 

Лекс, 1627. 299: Оток мбрскій — отнога, лиман. 

Лимар, міси. — римар (ремісник, що ній є упряж), 
шорник (шиє шори, півтори, шлеї І т* ін.). Слово ри¬ 
мар прийшло до нас із польського гутагг, що походить 
з німецького Шетег (того ж значення), 

У деяких говорах Наддніпрянщини в запозичених сло¬ 
вах звук р деколи зміняється на л. Так, напр„ із ст. слов. 
рьгцарь (з нїм. Кіїїег — вершник) там постало „лицар”, 
з реєстровий (козак) постало „лейстровии” (козак), 
із церк*-слов. орарь пішло „олар" і т* ін* 

Наплив в укр, літературну мову слів із зміненим р на 
л вдалося своєчасно стримати. Але на отримання „лицаря” 
(з рицаря) уже було запізно, і тому вже мусіли надати 
йому права „громадянства" в нашій літерах, мові. 

Линва — товстий (грубий) мотуз (шнур); уживаєть¬ 
ся переважно в Галичині й на Волині* Походить з поль¬ 
ського Ііпа (Ііпмга, Ипка/Нлетока), а це Із середньовіч¬ 
ного німецького Ппе (суч. нім* Ьеіпе; пор* англ, Ііпе). 

На Наддніпрянщині замість „линва” кажуть мотуз 
і шнур, а також вірьовка — з рос* вер£вка (вимов¬ 
ляться „вєрьовка”). На Волині — „линва" і „вужисько". 
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Ст. сл. було в'ьрвь, вьрвь; староукр. — верв (звідси 
в Галичині укр. всрвіїця - - шнурочок чоток); по-укр, пра¬ 
вильно вірсвка, а не (з російською вимовою) „вірьов¬ 
ка” 

Лекс. 1627 р. 19: Линва — „Велбудлйна албо уже ко- 
раблное, бардзо грубоє, котрим желЬза звязуют и укріш- 
лпют. 

Линути — летіти. У народній пісні: „Линув сокіл 
з України” (Амвросій Метлииський, Народньїя южнорус- 
скія гіГїСми. Київ, 18*54)* „Ангел линув, сльозу уронив". 
(Чуб, „Трудні", т* 1ЇТ). У Шевченка: „А я дивлюся і сер¬ 
цем лину в темний садочок на Україну”* 

Слово линути ■— це очевидний народній новотвір, 
що походить Із східніх українських земель* (У народній 
мові па західттїх українських землях його немає. Щоправ¬ 
да, згодом воно там почало прищеплюватися почерез шко¬ 
лу, книжку й пресу — із Наддніпрянщини). 

Постало воно за принципом рухонаслїдування — по¬ 
дібно як слово хлинути (скорочено: „линути”, але тут 
про воду, дощ), ринути (про рвучку воду) І т* ін* 

В інших мовах слова линути немає, і ніколи в них 
його не було* 

Липа -— назва одного з ролів дерева, яке головно 
відоме тим, що бджоли з ного цвіту мед беруть. 

Пмлг. липа, литі; серб, літа; рос, липа; чеське Іїра; 
польське Ііра. 

Корінь праїндоегфоп. ходжсішя* Пор* лит. Пера, Пере; 
лати* Пера, Іі’ере; ста роп руське Іеір-; иім* Ьеірїіегь 

Такни погляд, що ця назва генетично пов’язана зо 
словом „липкий” п одо бає на нар о дню етимологію* ■ 

Липа — фальшиві гроші, фальшивий документ; рос* 
„липа”, польське „Ііра”, „Іірогуе ріспЦбге”* 

Липень — див* кале н д а р. 

Лиса гора —* популярна народна назва непорослої лі¬ 
сом чи кущами гори. Зокрема вона відома і в Біблії (4 М. 
23, 3): „І Бьтам пішов на лису гору {§е£і)”* 

„Лиса гора” — це часта топографічна назва в Україні. 
Відома вона І в укр, фольклорі (а також у фольклорі ін¬ 
ших слов’янських народів). У повір’ях і казках відьми 
опівночі збираються на лисій горі* 
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Буває й так, що стару назву ІРЛиса гора1’ зміняють 
на „Лисяча гора”. 

У нас колись ..Лисою горою” називали також ту го¬ 
ру, на якій був росітЧгтнй Хрігстос. 

Див. Лекс. 3627, 3 02: „КрагтІєво мі*ето - Лобноє м-Ьс- 
це, льісая гора”. 

Лисавета, ж. Ім’я — Єлисавета, Із церк.-слов. Елиса* 
веть, що походить з гр, ЕІізаЬєіЬ *— із староєвр. Еіїяеуа, 
значення якого — „Я поклялася служити Богові”. 

Укр, народні версії цього ймення: Лисавета, Савета. 
Ті селяни на Волині, що спочатку не розуміли назви 

„Совєтн" (СССР), „Саветою” їх звали. 

Лисий — той, у кого вилізло волосся з голови її біль¬ 
ше не росте. 

Ст. слов. вьзльїсь, болг. лис, серб, лис, чеське 1уз£, 
польське їузу* 

У давніх слов’ян в відношенні до людини, в якої ви¬ 
лізло волосся на голові, вживали слово плішиві», а місце 
на голові, звідки вилізло волосся, називали пл'Ьшь; звід¬ 
си й ст. слов. дієслово лл'Ьшивети* 

Слово це було і в староукр* мові (див* Лекс* 1627* 
154: Пл^ш — льісина або иагост). Збереглося це слово 
і в чеській мові: р!е§ (лисина), ріезіуу, рІесЬаІу (лисий), 
рїейіуеі* рІесЬаІеії (лисіти). Подібно І в словацькій мові. 

Слова лисий, лисина вданпину відносилися тіль¬ 
ки до тгпірші; нони означали білу (чи взагалі ясну) пля¬ 
му на лобі коня, корови і т. Ін* 

Староболг. пл’Ьшь означало безволосу частину голо¬ 
ви людини; у суч. болг. мові старе п л % ш ь заступлено 
словом келіівост; в сучас. болг. лис означає тільки 
поздовжню білу латку на лобі тварини. 

Старе плішь (безволосе місце на голові) в сучасн. 
сербській мові заступлене словом Ьелав, а суч. серб, лис, 
лиса означає тільки білу (чи взагалі ясну) пляму на лобі 
тварини. Також значення лит, іапказ — це біла латка на 
лобі тварини. 

Це значить, що лиси й у праіндоевропйськїй мов¬ 
ній добі означало ясну пляму взагалі. Пор. вірменське 
Іоіз (світ, світлість), Іизп (більмо на оці); гр, Іеикоз (бі¬ 
лий); лит. Іаиказ (біла пляма на лобі тварини). 

Лисиця самка лиса* 
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Ст. слов. (у писаних пам’ятках засвідчена тільки фор¬ 
ма жіночого роду) лиса, болт, (тільки ж. р.) лисича; 
серб, лис, лисиця; старочеське (тільки ж, р,) Ііза, н, ч, 
Іізка; польське На, Іізіса; рос. лнс, лиса (лисиця). 

Хоч корінь цього слона праслов'янський і ітраіндо- 
еврогтсйський, віддзеркалення в інших мовах індоевроп, 
сім'ї знайти не вдалося. 

Натомість корінні зближення помітні в таких несло¬ 
в'янських назвах лиса: лат, уоірез, \тиІрез; гр. аіорев; лит. 
Іаре; лате, Іарза. 

Але всі вони не подібні до слов, лне і до його ні¬ 
мецького відповідника — ГисЬв (пор. англ, £ох) та франц, 
гепагб. 

$ * 
* 

В Україні вдавнину уподібнювали звуки лиса до зву¬ 
ків собак, і тому казали, що „лнсици брешуть1’ (див. 
Слово о полку Ігореві), 

Хитрість, як психологічна прикмета лиса, відома 
в фольклорі (головно в казках) усіх народів. 

(Порівн. твір Ів. Франка „Лис Микита”, що оснований 
на мотиві німецького фольклору), 

Пор. укр, фразу „Хитрий, як лис”, а також „лис" у 
переносному значенні — „хитрий”. 

По Другій світовій війні в США почав виходити укр, 
гумористичний періодпк „Лис Микита” за редакцією його 
основоположника Еднлрла Козака. 

Лист — письмо (письмова форма комунікації автора 
зо своїм адресатом), 

Гр, ерізіоіе, лат, ерізіїоіа; нім. Вгіеї, англ. ІеНег, ст. 
сл, писмо, болг. писмо, серб, пігсмо, рос, письмо. 

Чеське Іізі проникло в польську мову і заступило 
в ній польське слово різто. З польської мови слово Іїзї 
проникло в українську мову, і почало усувати з неї на¬ 
ше старе СЛОВО ПИСЬМО, 

Укр, селянство на Волині й Поліссі не знало слова 
лист (там уживали тільки своє слово — письмо) аж 
до того часу, коли між двома світовими війнами до них 
це слово прийшло від української інтелігенції, в якої по¬ 
лонізмів € ще більше ніж русипизмів. 

Історія усування нашого слова п и с ь м 6 полонізмом 
(чеського походження) лист позначилася проміжньою 
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фазою, коли слово письмо в пас іде не зовсім було 
усунене, а слово лист ще не зовсім у ттс прийнялося. 

Ось приклад з укр, мародньої пісні: 
„А я ж тії лист и, а я ж тії письма сам перечи¬ 

таю*’. (Див. А. Метлипсіжіш, Ппроднмя южпорусекія ггіїс- 
ни. Київ, 1854), 

Чехи слово 1і5і (лист) — замість свого старого рзапі 
— взяли із слов'янської ботанічної термінології: лист 
на дереві. 

Слово „лист” — (не в значенні письма, а а р к у- 
ша) з давніх-давен поширилося серед слов’ян, (Бо ж 
аркуш — це слово латинського походження: з лат. 
агсиз — лук, дуга). 

Давня кішжка складалася з окремих листів папірусу 
чи пергамену, часом зложеного вдвоє. Пагінація (сторін- 
кування) в давній книзі зазначалося за листами, а не сто* 
рінками: в одному листі дві сторінки — передня й задня. 
Назва постала з аналогії до листа дерева. Пізніше папе¬ 
ровий лист значно побільшився і став складатися з 8 ста¬ 
рих листів, цебто з 16 нових сторінок. 

Лист — однйнна форма збірнотної листя (на росли¬ 
нах). 

Ст. слов, листь, болг. лист, серб, лист, рос. лист, 
чеське \Ізі, польське ІІ5І. 

Корінь слова праїндоевроп. Поріви. лит. Іаізкав (лис¬ 
точок па стеблі льону), а тпк само й старопруськс Шзказ 
набуло собі значення книги (від „листки” рослини). 

Пор. також апгл. ІеаГ (лист) та його старошм. відпо¬ 
відник ІаиЬ І донський 1оо£. 

В укр. мові, як і в інших слов'янських мовах, не тво¬ 
рить множинної форми; листя — це форма збірнотна. 
Множинні форми творять ного днмінутиви: листбк-лнстки, 
листбчок-листочки. 

Дпмінутіїшіо-пестливу форму утворює форма збірнот¬ 
на: ЛИСТЯ —‘ листячко. 

Слово лист уживається також як рагн рго (час¬ 
тина за цілість): лист = листя. 

Та збірнотна форма слова лист, що засвідчена в на¬ 
ших давніх писаних пам'ятках, є старо-церк.-слов'ян- 
ською, Пор. Слово о п. ї. 1187 р.: А древо листвиє ерони. 

Листопад — див. календар. 



Ця назва одинадцятого місяця року в нас дуже дав¬ 
ня; знаходимо її вже в галицькім Чєтисроєпянгелїї 1144 р., 
в якій написано: „Октябрь, рекомьш листопада". (Див, 
И. И. СрезневскІй, Матеріалів для словаря древне-русскаго 
пзмкл по шїсьмстшммі> иамятиикпм'Ь- С* - - Петербургу 
18РЗ і д. Том 11* 23)* 

Литва — назва одної з балтійських країн. Назва ця 
в оригіналі, по-литовському, звучить Ьіеіігкга. Слов'яни 
її з давніх-давен вимовляли по-своєму: Литва (так у нас 
у Літописі Нестора); по-польському — 

Походження цієї назви не відоме. 

Індобалтїйськнй корінь назви Ьіеіилуа очевидно той 
самий, що й корінь назв Ьаіичеііз (Латвія) і Ьеі£ОІу 
(латиші). (У назві Ьеі^оіу слово £о1у походить від лат¬ 
війського £а1аз -— кінець, край). 

Значення назви Ьіеіимга напевно не має нічого спіль¬ 
ного з лат* Шин (побережжя). Припущення Брнжнера 
(8ЕТР), що корінь цієї назви може бути той самий, що 
і в польському Іаіо (ст* сд. ліуго) також не о б основане. 

У нас удавнину назвою країни „Литва” звали також 
литовський народ. 

ГІор, Слово о п. 1. 1187 р.: Литва, Ятвязи, Деремєла. 

Лйти — пускати воду з чого плоди ну. На основі пер- 
сотіїфації дощу кажуть „Дощ ллє!" 

Ст* сл, лити, Іеіо (лтітпт я ллю); ст. сл. ітератив — 
леятп; болг, лея, серб, ліїти, рос. лить, чеське Ші, поль¬ 
ське Ііб, Іас* Прасл* *1Ш, Чеіо. 

Лігг* Іїеіи, Пеіі (лити), латиське Іїї, Іїаіи (зливатися, 
текти струєю), гр* ІеіЬо (капаю, ллю), лат* Іїаге (вплива¬ 
ти що як жертву, звершувати обряд „зливання"). 

Сучасна укр* ітератив лляти (Словник Грїнченка) 
графічно виражався формою „льяти”, „вьільяти". 

Слово о п. 1* 1187 р,: Ти бо можеши Дон*ь шеломьт 
ш.ільяти. 

Згодом її почали виражати упрошено: „ляти", „ви¬ 
ляти". 

Кров пренайдорожшую вьглял* Катих. 1645 р, 23* 
Похідні слова: злива (великий дощ), виливок (не¬ 

доношене куряче яйце в плівці замість шкаралущі), „ви¬ 
ливати віск" (у знахарстві), „Поливаний Понеділок” (з ча¬ 
сів давніх вірувань, — припадає на другий день Вели- 



кодня), поливати (наприклад, город), виливати (рідину 
з чого), наливати, доливати, розливати зливати (рідину 
з верху), переливати (з одної посудини в іншу), підлива¬ 
ти (напр., квіти), лійка, наливка, поливана (глиняна по¬ 
судина), 

У фразеології ,,вилив ріки", „проливати кров", див. 
Слово о п, І. П87 р.: Нечсстно кровь пролпясте. 

„Заливати хробака” (винити чарку „на здоров’я”); 
„заливати горе” (пити горілку „з горя”); „лити помиї иа 
голову” (зневажати кого), „ллє, як з цебра” (іде великий 
дощ), „заливатися сміхом”, „заливатися співом” (про 
соло вїїв). 

Литі я — Молебень, коротка Молитва за спокій душі 
покійника чи покійниці. 

Стцсл, лития, з грецького Іііє — Молитва. 

Литка — та частина ноги, що сягає від коліна до 
згибу біля стопи. 

Рос. льітка, чеське Іуїка, польське іусіка (їуіка), іусіа. 
Старопольське іузі, їузіа. 

Ці форми були і в нас: Лекс. 15%. 17: Лмсть — 
ліітка. 

Походження цього слова не ясне. 
Замітним є той факт, що в південнослов'янських мо¬ 

вах цього слова немає; немає ного і в стцсл. мові. Ст. 
слов. (І стцсл.) означення литки було го л і я ь. І тільки 
воно є в південнослов. мовах: болг. гол'кн і серб, голсн, 
голеннца. Навіть у західніх слов’ян колись переважало 
це сліню: у чехів іюіон, у ПОЛЯКИ! доісії. V рппіісі.кій мо¬ 
ві збережене це СЛОВО ‘— голе 11 ь. 

Літр - - одиниця міри рідшій й сипкої субстанції в 
метричній системі. Міра його дорівнює об'ємові 1 кіло¬ 
грама чистої води при температурі 4а Цельзія або ї ку¬ 
бічному дециметрові. 

Слово литр прийшло до нас через польську мову 
(Шг) з мови французької — Шге, що походить з грець¬ 
кого Иіга (фунт), а звідси й старослов. лйтра (фунт). 

Гр. ІІіга походить із староіталійеького *1і£га, звідси 
латинське ІЇЬга (вага), а з нього французьке ііуґє — фунт. 

У південних слов’ян зберігається ст. слов. слово л ит- 

ра. 
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У нас удав ті ну також вживалося ст. сл. слово лит- 
ра — в ного грецькому значенні фунт. 

Див. Лекс. 1627. 429: Лйтра — фунт. 

Лнхпа -- винятково велика оплата за позичення гро¬ 
шей тоді, коли вони в особливій скруті дуже потрібні, 
а в банку чп із іцадішчііі касі йому позичити не хочуть. 

Але старослов. слово л її х в а означало звичайне 
опршкчґгушшшї позичених грошей. 

Слово це в нас уперше засвідчене в Остромировій 
Євангелії (1056-1057 рр.) та в Исборнику (Збірникові) 
Святослава 1073 р. 

Форма „лихвяр" (замість „лихвар'*) прийшла до нас 
із старого польського 1ісЬ\уіаг2. 

Наші філологи Х\ЛІ-го в. так пояснюють значення 
цього слова: 

Лекс. 1527. 206: Рост — лихва. 
Там таки, 210: Рост тое ж, що и лихва. Ростьг Ро¬ 

стов — лихим на лнхвьт. 
Т. т., 107: Л й х в а значит плод або тоє, що ся родит, 

тіригтлодок. 

Т. т,, 107: Лихонмец — лихвяр. 

Слово це — всеслов'янське: болг. лихва, серб, лихва, 
чеське Исііуа, поліське іїсїта, рос. лихва (звичайно у 
фразі ,,с лихвой"). 

У російській мові на означення лихваря вживаєть¬ 
ся слово ростов щй к, від слова рост (зріст), яке 
в цьому випадку означає зростання суми позичених 
грошей через наростання процентів. В інших слов’янських 
мовах слова ростовщпк немає. 

Ст. слов. лихва походить з готського (староиім.) 
ієПпупп, значення якого було тс саме, що сучасного нім, 
ІеіЬеп (позичати) і Ьог^еп (звідси укр. боргувати). 

Лихий — злий, сердитий, недобрий, поганин. 

Ст. сл. (і стцсл.) лнх’ь; болг. лих; серб, лих; рос, ли- 
хой; чеське ИсЬу; польське ІісЬу. 

Ст. слов. лихь спочатку означало тільки все те, що 
виходило поза межі міри, І тому вважалося за л и ш н е, 
зайве. Стцсл. излиха означає: надмірно, лиш- 
н ьо; „лихо глаголати” означає го в о р и т н лишнє (по- 
грецькому Ьаиоіо^еіп — „лепетати язиком1’). 
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Корінь ст. слеш, лихь є в укр. словах л й ш н і й, 
лишити, лише, задишка. 

Російське лих (лихбй) означає: І, злий і 2. бра¬ 
вші, смільчак. 

Польське ІісЬу означає: 1. злий, 2. плохенький, нуж¬ 
денний, 

Укр. лихий — це злий, а лихо — зло, Інших значень 
ці слова в нас не мають. 

Праіндоевроп. корінь ст. сл. лих-ь (лишиш) віддзер¬ 
калений у грецькому Іеіро й лат. Ііп^ііо (залишаю), в лит. 
Іікіі (за лишка) та нім. Іеіііеп (залишити що кому, пози¬ 
чити), 

У склад, словах: лихоманка (пропасниця, „трясця’'), 
лиходій, лихоман, лихоманити; староукр. лихоемець (той, 
хто бере лишнє; лихвар), 

У фразеології: „Вдарити лихом об землю1'. „Ой, ли* 
шелько моєї” „Лихий би його попутай!" (Тут „лихий" 
замість слова „чорт", що було словом — табу). 

Лицар ■ - рицар; ллгл, кпі^Ні; з пім, Кіііег ^ верш¬ 
ник; фраігц, сЬеуаІіег. 

Стара укр. форма була „рьіцарь"; таким це слово 
поширилося від нас на Москву. Болг. рицар, польське 
гусегг, чеське гуіїї*. 

Староукр, рицар змінилося в східньоукр. говорах 
на „лицар" так, як „римар11 там змінилося „лимар”. 

На західніх українських землях залишилися незмін¬ 
ними слова „рицар” І „римар”. 

Див* л и м а р. 
У сербській мові замість „рицар” уживається слово 

в п те з, із етароелов, уії^гь — воєнний герой; звідси ста¬ 
роукр. витязь; чеське уііег; болг. иитяз; рос. витязь; 
пор. польське гтлгусі^йса, У наш і п літературній мові XVI- 
XVII вв. вживалося ще наше старе „рицар" (а не „лицар"). 
Але в ній форму „рицар” уже почали були зміняти (під 
впливом польського гуеегг) на „рицер"), 

Лекс. 1627 р„ 86: Изящник ■ - над всЬх сильн'Нйшіи, 
рицар. 

Там таки, 159: Побудник — звитяжна, рицар, 
Т, т.г 25: Вони — рицер, жолн-Ьр. 
Лице - обличчя; ст, сл. лице, родош підм. лицп або 

личесс; серб, лице; рос. лицо; чеське Іісо, Іісе (щока), 
польське Іісе (щока, лице); лужицьке Псо, 
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Слово походить ВІД СТ. СЛОВ. ЛII КІЗ — лице, подоба 
(зображення) лнця. Суч. болг. лик означає образа (кар¬ 
тину), а серб, лик означає обличчя, форму, подобу чого, 
образ. 

ПрпІндоевроти корінь слова линь (і лице) наявний 
в ірландському Іессо (щока, лице) і в старопруськ* 1ау£- 
пап (щока, лице). 

Ст* сл. лице (обличчя) означало також особу* Це 
другісне значення має слово лице в суч* болт. і серб* 
мовах (лице — особа) І п рос. мові (лицо — особа)* 

Було це другісне значення слова лице і в нашій 
старій мові* 

Дим. Лскс, 1596. 17: .Лице — особа, Ланйта — лице, 
челюсть* 

Від слова л н к (подоба лнця) постало слово л и ч н- 
ії л (маска); пор. м укр. фразеолог. „бісова личина". 

Слово „обличчя” (що означає лице) прийшло до 
пас із польського оЬІісге. 

Лице в українськім праві з найдавнішого часу також 
визначає „поличне" — крадена річ, доказ злочину, поли¬ 
ка, прклнка, рос* улнка. Так, уже в „Руській Правді" ма¬ 
ємо це значення: Оже не боудеть л н ц а, тогда дати єму 
ЖЄЛ'іїЗО. 

У Полтавських судових актах 1665-1669 рр* повно 
прикладів на таке значення „лиця": Злодій з лицем пойма¬ 
ний 32. Пойман бьіль з лицем волов двух*ь 148. Мене при 
том лицу поймали 101* 3 лнцом овцами пойманий 29. Под¬ 
енника взяли лицем пер пул 128. Тоє лицо ні коди моєй 
власной 163* МоскБитина поймали у кліті з-ь лицом*ь 62. 

„Лице” в цім старім значенні згодом почало потрохи 
забуватися Й замінюватися на загальний „доказ" (без ма- 
терїяльного значення). „Лице”, як крадена річ чи вза¬ 
галі доказ, знане й сучасній живій мові. Словник Б* Грій- 
чопка II, 365 подає такий приклад: Так що, як він і бив 
його, але в ного нема ніякого лиця, знаків нема. „Слов¬ 
ник правничої мови” 1926 р* ст* 210 рос. слово „улнка” 
перекладає нашим „лице". У „Приповідках" Франка, „Ет~ 
ногр. Збірник" т, XXIV, ст. Злі-352 знаходимо декілька 
виразів, які можна глибше зрозуміти тільки зо старим 
значенням „лиця": „Лнця не мати", „Лице не бреше". Яким 
лнцьом ти міні то говориш". „Тут усе на лице". Франко 
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додає правдиву свою примітку: „Принесемо до суду всі 
докази сповненого злочину: вони так і звуться лице”* Пор, 
рос* „изобличать” — доказати, довести; „єсть на лицо” 
— всі присутні* 

„Перед лице м”, — У староєвр. мові дуже частий 
вираз ИГпе— „перед лицем11 (церк.-слов* „пред дпцем'ь). 

Ця фраза — це один з гербаїзмів, що з Біблії поши¬ 
рився й на інші мови* 

Напр., Книга Буття 29. 26: „Віддавати (замуж) молод¬ 
шу (дочку) перед лицем старшої'"* Вихід 14. 19: „І рушив 
Ангол Божий, що йшов перед лицем табору”, Левит 26, 
27: „Як перед лицем меча”* 

Цього роду прикладів у Біблії дуже багато. 
Цікаво, що в церковно-слов’янському перекладі Біб¬ 

лії староєвр. ІіГпе („перед лицем”) перекладається не¬ 
повно, цебто тільки словом „предь”, а слово „лицем” про¬ 
пускається* 

Напр., замість перекласти „Стали НГпе (перед ли¬ 
цем) фараона” (Вихід 9. 10) перекладено: „Стали предт. 
фараономт»”* 

Таких прикладів є чимало* Звичайно, це грецький 
вплив на церк-слов. мову. Грсчш замість перекладати пов¬ 
ністю: „перед лицем”, староєвр. ІіГпе перекладали ско¬ 
рочено: „перед” (лицем)* 

Лицемір ■— іпокрйт** 
Ще з часів Свв. Кирила й МефодІя (IX в.) грецьке 

слово Ьурокгіїен (актор) перекладали новостворешім ста- 
ро-церковно-слов’янським словом лицеМ'Ьр'ь* Боно оз¬ 
начало таких людей, що тільки „л п цем міряли” (мііри- 
лн) свою „праведність”; цебто лицем прикидалися пра¬ 
ведними, а в душі в них були гріхи. 

Христос книжників і фарисеїв називав лицемірами* 
Лекс. 1596. 17: Лицемір — облудньїй. Лицем'Ьрст- 

вую — облудне що справую. Лицеміфіє — облудность. 

Личаки — взуття типу ходаків, що зроблене з лика* 
Пор* у Шевченка („Катарнна”): „Іде Катерина у ли¬ 

чаках”. 
Звичай ходити в личаках найдовше зберігся на По¬ 

ліссі* 
За часів історичної Польщі личаки в шляхетських 

сферах були символом убогости. 1 саме тому дрібну (убо- 
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гу) шляхту знали „личаковою” (або „ходачковою”) шлях¬ 
тою, бо вона, не мігши спромогтися на шкіряне взуття, 
ходила «личаках (у „ходаках”). 

Слово „лико (пілклад кори дерева) всеслов'янське: 
болг, лико, серб, лико, чеське 1укот польське їуко, 

Прлїндоевропейськин корінь цього слова засвідчений 
також лнт. Ійпказ, латв. Ійкз ї старопруськ. Іипкап, що 
означають л н к о, 

Уддтшнну в пас скручували лико в форму шнурів І 
в'язали ним плоти І т. їй, Лохідтіі слова: ликовий, лико- 
вйна, прізвища Лйчик, вулиця Личакївська у Львові, 

Лйчба, арх, — число; з польського ІісгЬа (того ж 
значення) — від гї. дієслова Іісгус. 

Див. лик. 
Слово „лйчба11 (яке не ввійшло в укр, суч. літерат. 

мову) разом з багатьма іншими полонізмами було в лі- 
терат. мові українців ХУГ-ХУП вп, 

Лйчба вьїбраніїїхт? Вожнхь вьіп однялася. Катнх. 1545 
р. 696. 

Лише, лиш — тільки крім. 
Дармо українська інтелігенція Наддніпрянщини про¬ 

зивала галичан (а головно українських верховинців з Кар¬ 
пат) „лі ішаками”, бо вони вживають слова „лишень” або 
„лише”, „лиш” (лив. журн. „Основа”, 1&61, т. І, стор. 265). 

Впни якось не помітили, що в мові укр, селян на Над¬ 
дніпрянщині також збереглося це слово, Напр.т Номис 
(„Укр, приказки”) рясно ілюструє вживання слів „лише”, 
„лишень” укр. селянами пя Наддніпрянщині. Воно є лі¬ 
тературним словом і в Т. Шевченка („Наймичка”), „Стри¬ 
вай лмшен ь! Чи чуєш? Щось плаче за ворітьми!” 

„Лише” {„лиш”, „лишень”) — це дуже старе україн¬ 
ське слово, яке — в своїй старій формі „лишень” — уже 
наявне в Лаврентієвському та Іпатському списках „Повіс¬ 
ті временних літ” (Літопису Нестора). 

Це слово (як слова „лишка”, „лнцілій”, „лишити”) 
походить від ст, слов, (і староукр.) лихії, яке означало 
все те, що надмірне, липше, зайве, існуюче поза нормою 
міри. 

Див. лихий. 
Лиштва — вузька дерев’яна планочка для прибивання 

чого. Походить з польського Ііз^а, а це — з старошм. 
1І5І0 (вузька планочка). 
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Вузьку вишивану смужку у нас також „лиштвою” 
назвали* У Шевч. {„На Великдень”): „А мені хрещена ма¬ 
ти лиштву вишивала". 

Лівий — протилежний правому* 
Ст* слов. л'Ьв*ь; болг* ляв, серб, лгуеви, словенське 

ієу, чеське Іету, словацьке Іауу, польське Іетоу, рос. ле- 
вий, 

Праіндоевроп. корінь цього слова також наявний у 
лат.іаеуцз (лівий, зігнутий) і гр, Іаіоз (лівий)* Похідні 
слова лівша (лівшун, лівак, ліворукий), наліво, лівиця 
(ліва рука — протилежне до правиці —* правої руки), 

„Лівий", — Слово „лівий” у переносному значенні 
визначає все те, що е „революційним” у суспільному, еко¬ 
номічному, культурному й політичному відношенні — у 
протилежність до „правого”, що в переносному значенні 
визначає все те, що консервативне* 

За часів Великої Революції у Франції (1789-1793 рр.) 
в конвенті {крайовій асамблеї депутатів) революціо¬ 
нери („моггганьяри) сиділи ліворуч предсідника, а 
консерватнсти {„жирондисти") сиділи право¬ 
руч* 1 саме тому (з того часу) революціонерів 
прозвали „лівими”, а консерватистів — „правими"* 

Лігатура — пов'яазния одним писемним знаком двох 
чи іі більше буков у давніх рукописах; пагір. лігатура щ 
складена з ш І т. 

Походить із середньовічного латинського 1і§а£ига — 
в'язь, від лат* Іі^аге —- в'язати* 

Лід — замерзла в ціпку субстанцію вода* 
Ст* сл. ледь, болг. лед('Ьт), серб. л§д, рос* л§д, чеське 

Іеб, польське І6<1* 
Праіндоевроп. корінь ного наявний також у лит. Іегіиз 

і латв* І^сіиз, що означають л ї д. 
Суч, укр. літерат. льоду (род* відм. одн, від „лід”), 

льоду, по льоду і т* ін* — це польський вплив: іой, род. 
відм* одн* Іосіи, наз* відм. множ. Іосіу і т.д. 

У староукр. мові було: лед, леду, по леду, леди і т.д* 
Це засвідчене написом на Тмутораканському камені 1068 

р*: „По леду”. 
Ця оригінальна (історично правильна) українська ви¬ 

мова цього слова збереглася в укр. народній мові в Га¬ 

личині. Там кажуть: лід, леду, леди і т.д. 
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Пор* полонізми: ,.льоту1* (замість лет у), „льоду” 
(замість леду), „льону” (замість лену — від лем). 

„Зломити лід” —- калька з франц. готрге 1а £Іасе 
(почати що після подолання перешкод)* 

Лідія, ж, ім'я — із церк.-слов. Лидїя, з гр. Ьусііа — 
біломармурпа {від Іусііоз, -а, -оп — біломармурний), 

Гр. Іусіоз -— сяючий білий камінь, білий мармур* 

Ьусіїа також була старою назвою одної з країн Малої 
Азії, з якої, як каже легенда, прийшли до Европи етруски 
(одне з Італійських племен) і поселилися на Апенінсько¬ 
му півострові. 

Ліжко — форма цього слова є димінутивом форми 
слова ложе, 

Ст* слов. ложе, болг. ложе (постіль), серб, ложе, рос* 
ложе, чеське Іоге, польське Іояе, здрібніле — їбгко. 

У слові д о ж с звук ж походить з праслов'янського 
ґ (£), — в укр* ВИМОВІ г (Ь), який ще зберігся в таких 
укр* словах як л я г а т и, леговище, полягати, по¬ 
ля г л и й і т* Ін. 

Ст. слов, ле жатті походить з праслов. *леж аги, 
а це із ще старшого праслов. Пор. ст, слов. сьлогь 
(склад), 

Праіпдоевроп* корінь мого також засвідчений нім. 
1е£еп (класти) й ііе£еп (лежати) та словами Ьа£е й Ьа- 
£ег, ірійське 1І£е (ложе), гр, ІєсЬо і лат, Іесіиз (ложе); 
м. ін, в укр, мові слово ложе вже відчувається як арха¬ 
їзм, і тому воно вживається тільки в урочистих випадках: 
„на ложі смерти”, „подружнє ложе”* 

Той корінь, на якому базується слово ложе, наявний 
у багатьох словах: лігво, леговище, лягти, полягти (упас¬ 
ти в бою), полягти (біжжя на пні полягло), вилягти (ви¬ 
ступити вперед великою масою звідкись), злягти (через 
недугу, слабість), прилягти (на часок), підлягати (кому), 
налягати (на що, на кого), внлігуватися, лежати, поло¬ 
жити, зложити, виложити* наложити, підложйтя, прило- 
жйти, ,,в прилозІ” (до чого), „лежень”, злежаний, лежак. 

„Л і ж к о - п о с т І Л їЛ — Як І в інших слов'янських 
народів, так і в нас слово постіль (ст. сл* постель) 
стало синонімом слова ліжко, і в нашій народній мові 
так воно є й досі* Але п укр. суч* літерат. мові вже відріз¬ 
няємо ліжко, як таке, від постелі, цебто від того, 



Вузьку вишивану смужку у нас також „лиштвою*' 
назвали. У Шевч. („На Великдень"): „А мені хрещена ма¬ 
ти лиштву вишивала”. 

Лівий —* протилежний правому. 
Ст. слов. л^вь; боліт ляв, серб, лїуеви, словенське 

ієу, чеське Іеуу, словацьке Іауу, польське їеигу, рос. ле- 
вьій. 

Праіндоевроп. корінь цього слова також наявний у 
лат.Іаеуца (лівий, зігнутий) і гр. Іаібз (лівий). Похідні 
слова лівша (лївшун, лівак, ліворукий), наліво, лівиця 
{ліва рука — протилежне до правиці — правої руки). 

,РЛ і в и й’\ ’— Слово „лівий” у переносному значенні 
визначає все те, що є „революційним" у суспільному, еко¬ 
номічному, культурному й політичному відношенні — у 
протилежність до „правого", що в переносному значенні 
визначає все те, що консервативне. 

За часів Великої Революції у Франції (1789-1793 рр.) 
в конвенті (крайовій асамблеї депутатів) революціо¬ 
нери („монтапьяри) сиділи ліворуч предсідника, а 
ко нсе рвати сти („жирондисти”) сиділи право¬ 
руч, І саме тому (з того часу) революціонерів 
прозвали „лівими", а конссрватистїв — „правими”. 

Лігатура — пов’ялзннп одним писемним знаком двох 
чи й більше буков у давніх рукописах; напр. лігатура щ 
складена з ш і т. 

Походить із середньовічного латинського Іі^аіига — 
в'язь, від лат. 1і£аге — в'язати. 

Лід — замерзла в ціпку субстанцію вода. 
Ст, сл. ледт>, болг, лед('Ьт), серб, лед, рос. лед, чеське 

Іей, польське 16(3. 
Праіндоевроп, корінь його наявний також у лит. Іесіиз 

і латв. 1^<іи5, що означають л І д. 
Суч. укр. літерат. льоду (род. відм. одн. від „лід"), 

л ь 6 ду, по льоду і т, ін. — це ПОЛЬСЬКИЙ вплив: 16(1, род. 
відм. одн. Іоби, наз. відм. множ. ІоДу і т.д. 

У староукр. мові було: лед, леду, по леду, леди і т.д. 
Це засвідчене написом на Тмутораканському камені 1068 
р.: „По леду”. 

Ця оригінальна (історично правильна) українська ви¬ 
мова цього слова збереглася в укр. народній мові в Га¬ 
личині. Тям кажуть: лід, леду, леди і т.д. 

372 



Пор. полонізми: „льоту” (замість лету), „льоду” 
(замість леду)т „льону" (замість лену — від лей)* 

„Зломити лід" — калька з франц. готрге 1а діасе 
(почати що після подолання перешкод), 

Лідія, ж, ім’я — із церк.-слов, Лидія, з гр. Ьусііа — 
біломармуриа (під Іусііов, -а, -оп — бїломармурний), 

Гр. Іусїоз — сяючий білий камінь, білий мармур* 

Ьу4іа також була старою назвою одної з країн Малої 
Азії, з якої, як каже легенда, прийшли до Европи етруски 
(одне з Італійських племен) і поселилися на Апенінсько¬ 
му півострові* 

Ліжко —■ форма цього слова є димінутивом форми 
слова ложе. 

Ст* слов* ложе, болг. ложе (постіль), серб, ложе, рос* 
ложе, чеське Іоке, польське Ьхе, здрібніле — їбако* 

У слові ложе звук ж походить з праслов’янського 
ґ (£), — в укр* вимові г (Ь), який ще зберігся в таких 
укр* словах як л я гатп, л е г о в и щ е, полягати, по¬ 
ля г л и й і т. ін* 

Ст* слов. лежати походить з праслов. *леж а ти, 
а це із ще старшого праслов* *1е£еїі, Пор* ст. слов. сьлогь 
(склад). 

Праіидоевроп. корінь його також засвідчений нім. 
Іедеп (класти) н Ііе^еп (лежати) та словами Ьа^е й Ьа* 
£єґ, ірїйське И§е (ложе), гр, ІесЬо і лат, Іесіиз (ложе); 
м. ін. в укр, мові слово ложе вже відчувається як арха¬ 
їзм, і тому воно вживається тільки в урочистих випадках: 
„на ложі смерти”, „подружнє ложе”* 

Той корінь, на якому базується слово ложе, наявний 
у багатьох словах: лігво, леговище, лягти, полягти (упас¬ 
ти в бою), полягти (бїжжя на пні поляглб), вилягти (ви¬ 
ступити вперед великою масою звідкись), злягти (через 
недугу, слабість), прилягти (на часок), підлягати (кому), 
налягати (на що, на кого), вилїгуватнея, лежати, поло¬ 
жити, зложити, виложити, наложити, підложнтщ прнло- 
жйти, „в прилозі" (до чого), „лежень”, злежаний, лежак. 

„Л і ж к о - п о с т і л ь”. — Як І в інших слов'янських 
народів, так і в нас слово постіль (ст* сл, постель) 
стало синонімом слова л і ж к от і в нашій народній мові 
тлк воно є й досі* Але в укр, суч. Літсрдт. мові вже відріз¬ 
няємо ліжко, як такс, від постелі, цебто від того, 



чим ліжко постелене. Але в рос. мові, напр., слово п о - 
стель далі означає ліжко. 

Лскс. 1627. 170: Постеля глаголется, єгда ложе пост* 
лана ест, А ложе, ложко глаголетея, єгда голо ест. 

Там таки, 293: Одр-кровать, ложко, постеля* марьі. 
Лікар — професіонал* що лікує недужих (хворих) 

людей. 
Ст. слов. врачь, гр. ^іаїгоз, лат, теїїісиз* франц. 

сіесіп, ллгл. рЬувісіап, пім. Аггі, рос, врачь (і лекарь), 
болг, ц'Ьлител (доктор), серб, лекар (доктор), чеське Іекаг 
(Ьо]Це1), польське Іекагг, 

Слово лікар походить від слова лікувати (лі¬ 
чити); звідси й „лік11, „лікарство” (медикамент). 

Стцсл, Л'кісь, болг. лек, серб, лй^ек, чеське 16к, поль¬ 
ське Іек (ІекагзТиго). 

Звідси ст. слов. лічити (лічити, цебто лікувати)- 
Слово вдавнину запозичене слов'янами із старонімець- 

кого (з готського) Іекеіз (лікар) І Іекіпоп (сціляти, цеб¬ 
то лікувати); порівн. ірляндське Наі£7 род. відм, 1е£а (лі- 
кар)- 

Наші філологи ХУБХУІІ вв. так пояснювали значення 
сліва лікар: 

Лекс. 1596. 33: Ц£лю ■— л'Ьчу, уздоровляю. Ціьленіє 
— л'Ьченїє* уздоровленьє. Цілитель — л'Ькар, 

Лекс. 1594. 7: Врач — ліжар, доктор. Вращю — лі^чу. 
Врачсвйнїє - ліжарстап, л'Ьтспьє, 

Лексикон 1627 р, на ст, 2 подає: Балій — чаровник, 
вії [цок албо лйкар. 

Там таки, 448: Рафа — л^карство або лккар. Рафайл 
— л*Ькарство Божеє, 

Т. т„ 302: Цілитель — ліькар. 
З того часу як лікарем уже не міг бути той* хто не 

закінчив медичних студій (а це автоматично означало й 
отримання академічного ступення доктора медици¬ 
ни), термін „лікар” мусів стати синонімом означення 
„доктор медицини”. 

Той факт, що фельдшера (з нім. ГєісійсЬєг) — лікар¬ 
ського помічника (спочатку це був тільки помічник „по¬ 
льового” (ГеїсІ), цебто військового* хірурга на фронті) — 
через несвідомість чи з чемності також називали „ліка¬ 
рем”, не означав, що він був лікарем. Тому що неосвіченІ 



люди не знали, що „доктор1' — це не професія, а тільки 
найвищий академічний ступень у різних ділянках науки, 
напр+; доктор теології, доктор філософії, доктор медици¬ 
ни і т* ін*, і тому що народні маси знали тільки одного 
професіонала з академічним ступенем доктор, а саме 
— знали тільки доктора медичних наук, вони по¬ 
чали думати, що „доктор” -—* це тільки лікар, І так че¬ 
рез цю несвідомість вони стали помилково вважати ти¬ 
тул „доктор” за означення лікарської професії* 

Це примітивне розуміння означення доктора не¬ 
свідомі автори, на жаль, почали вводити і в літературні 
мови народів, і цим вони спричиняються до помїшання 
понять на точці значення нього академічного ступеня, 

„Лікарю, вилікуйся сам!" — Цей вислів одного 
з двох розбійників, що були росп'ятІ разом з Ісусом 
Хрнстом* По-стцсл, „Врачу, исцілися самії!11 (Єв* Луки 
4* 23). По-латинському: „Месіісе, сига ірзиш!" 

Лїкарсгво — медикамент, лік. 
Див. лікар. 

Англійське „тесіісіпе" для означення лікарства 
є вислїдом примітивного непорозуміння* 

Л і к по-латинському називається тесіісатетгіит, а 
звідси фр, тесіїсатепі та правильне (літературне) англій¬ 
ське тейісатеп^ а не „тейісіпе". 

Англ* „тейісіпе” походить з латинського слова ше- 
гїісша, що означає техніку лікування* ї тому в мовах наро¬ 
дів Европи (включно з ішгл* мовою в Британії) фраза 
„студіювати медицину” означає вивчати техніку 
л і к у в ан н я* 

Польське слово ІекагзЕїлго для означення ліку (поль¬ 
ське Іек) створили неправильно. Тому що це слово поста¬ 
ло від слова Іекагг, то логічно воно повинно означати не 
лік, а лікарювання, — подібно як лшіагя — гтшіаг- 
вішо, арїекагг — аріекагвідуо і т. ін* 

Це польське слово (з його нелогічним значенням) 
проникло І в українську мову — як „лїкарство", і почало 
конкурувати з укр* словом „лік”* Прийшло це польське 
слово до нас не раніше XVI в* 

Див. Лекс* 1627 р. 16: Бьіліє — лккарство албо 
трутщна. 

Там таки, 302: Ц-Ьлба албо бьіліє — лїкарство* 



Але Її навіть тоді, коли вже прищеплювалося в нас 
польське слово 1екаг5Ідуо в неправильному значенні — 
„лік”, наші філологи ще „відрухово”, але згідно з логі¬ 
кою мови, часом перекладали його (І цілком правильно!) 
як лікування (ст. слов. і староукр. л'Ьчьба)* 

Див, Лекс. 1627 р*, 112; Лічба, лйкованіє —- л^кар- 
ствот Л'кченьє* 

Там таки, 448: Рафа — л'Ькарство або л*ккар. 

Лікоть ~ місце головного згибу руки. 
Ст, слов. лаісьть; староукр. ліжть, болг. лятсьт, серб* 

лажат, чеське Іокеі, польське їокіее. Прлслов. :Ио1кь£-. 
Г їор* лит* аікіїпс і лати. £Ікиопе (локіть); гр, аіах 

— те саме* У фразеології: 
„Закачати рукави по лікті”. „Розпихатися ліктями”, 

(Розштовхувати товпу людей, щоб пробити собі прохід 
між ними. У переносному значенні: Іти до мети бруталь* 
ним способом). 

Лікоть — міра* — У нас аж до Першої світової 
війни серед селянства практикувалося міряння матерії (на 
одежу) ліктями. 

Знали її давні жиди (див* у Біблії 5* М. 3. 11; 4 М, 
35. 4; І Цар. 6, 2, і т. д.). 

Жиди засвоїли собі цю міру від вавилонців, І згодом 
поширили її по всій ЕвропІ. 

Лікувати — уздоровлювати за допомогою ліків, лі¬ 
чити* 

Див* лікар, лікарство* 
Лекс* 1596. 12: Хойна зл-кчует уха* 

Лілія — запашна квітка з цибульковатим (бульбис¬ 
тим) коренем* 

До нас прийшло з польськ* Ііііа, а поляки взяли це 
з пім. ЬІНс, що походить з лат* ІШшп, а цс з грецького 
Іеігіоп* Від цього слова походить гр. прикметник Іеі- 
гібеїз — ніжний, делікатний (немов лілія)* 

Серед нашого тіпроду ця назви вимовляється різно: 
лилія, лілія, лилея, лілея; цю останню вимову особливу 
вподобали українці в Галичині* 

У старій укр. мові ця назва була іменником чолові¬ 
чого роду: м н л и й. 

Слово „ліловий” (кольор) нічого спільного з назвою 
„лілія” не має. Цей прикметник походить з арабського 
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слова (яке є і в мові турецькій) Шак, що означає „бу¬ 
зок” (ботанічне: Шас), 

Ліловий — це фіолетний; російське „сиреневьій” — 
від лат, ботанічної назви зугіп^а (бузок) — звідси рос. 
сирень. 

ЛІлїт, міф. — нічний демон в формі жінки, що ха¬ 
рактеризується пожадливістю до жінок. Назва походить 
із староєвр, ІаДІ -— ніч. 

Давні апокріфи переказують, що Адамова жінка бу¬ 
ла „Ліліт”, 

Гм*п цс згадується і в Піблії (Ісдї 34. 14), 

Лінія — довга риса; до пас (а від нас — у Москву) 
прийшло з польського Ііпіа, що походить з нім, Ілпіе, 
Ьіпеа. Німці взяли його з лат, ІІпеа, що означає льняну 
нитку. 

Лінією згодом почали звати й межу, а також фрон¬ 
тову „межу” 

Слово „лінія” з України поширилося на Москву на 
переломі Х\ЛІ-Х\ЛЇЇ вв. 

Поки до нас не прийшло слово „лінія”, в нас ужива¬ 
ли слово черта (із ст* сл, чр*ьта; пор. болг чрт>та, серб, 
црта, чеське сегсЬа, рос, черта), 

Лекс* 1627, 304: Черта — лін^я. 

Лінощі — неохота до праці, 
Ст, слов. ліїніз. укр, лінь, рос. лень, болг, лен, серб, 

дй^сіг, польське Іеп. 
Ст. слов. Л'ЬнИВ’Ь* укр. лінивий, рос. лєнивьїй, поль¬ 

ське ІепІтоу. 
Лнт, Іепаз, лати, 1£пб — лінивий, в’ялий; лат* Іепів — 

м’який, делікатний. 
Наші предки із староукр. слова л^нь (вимов, лінь) 

утворили похідне слово „лічющи” (лінощі), що засвід¬ 
чене в творі великого кшізч Київського Володимира Моно- 
маха „Поучення дітям” (1100-1101 рр,). 

Лїнч, ямернк, — смертний самосуд, переважно вико- 
ііпппіі юрбою, яка пбмпає спою жертву киями, бичами 
і т. ін. Слово це походить від прізвища Чарлза Лінча 
(СЬагІез ЬупсЬ) — американського плантатора в штаті 
Віргінія (Уіг£іпіа — ВІрджінія), що жив у 1700-их рр. 
Вій без суду вбивав тих людей, які плюндрували його 
плантації, і тих, яких він підозрівав у цьому. Зокрема 
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він шляхом самосуду мстився на „торіях” (прихильниках 
британської влади в Америці того часу). 

Від слова ,,лінч” походить наше слово „лінчувати” 
-— без суду мордувати жертву киями, або вішати. 

Перед 1896 роком більшість жертв лінчу в США ста¬ 
новили люди білої раси. А від 1890 р. масову більшість 
жетрв лінчу (головно в південних штатах США) станови* 
ли негри. 

Між 1882-1951 роками число жертв лінчу в США ста* 
новило 4730 осіб, а в цьому 1263 білих і 3437 негрів. Лін¬ 
чуванням найбільше відзначилася американська таємна 
расистська організація Ку-Клукс-Клан (в англ. вимові 
„Кю-Клакс-Клен), що цим самосудом мордувала негрів 
— головно тих, що були запідозрені в статевих зносинах 
з білими жінками. 

В Україні бували традиційні селянські самосуди (але 
тільки над конокрадами) аж до Першої світової іншій. 

Були вони на Наддніпрянщині, на Волині й на Поліссі, 
Звичай карати таким чином, як це було на Запоріж¬ 

жі: прив'язували до стовпа на майдані, і кожен міг бити 
його києм, хто хотів — аж до смерти (див. суд над Ки¬ 
рилом Туром у повісті „Чорна Рада” Пантелеймона Кулі* 
ша —- це вплив традиції селянського самосуду). 

Самосуди були в давніх жидів, а полягали вони в ка- 
менюваннї, про що, напр., свідчать приклади в Новому 
Заповіті. 

Вендета (іт. уешіеМа) серед населення Сардинії й 
Корсики — смертна пімста за вбитого члена родини — 
це також слід старої традиції самосудів. 

Лїгтий, арх. — гарний, чудовий. 
Стцсл. лЇїпь, лепота (краса); болг. лепт лепота; серб, 

лгїїепота; рос. лепьій, лепота; чеське Іеру, Іероіа, -— всі 
вони означають: гарний, краса. 

Староукр. лішо (вимовляється „ліпо") означало: 
„гарно11, „добре”. 

Слово о п. І, 1187 р.: Не л'Ьпо ли ньт бяшеть. 
Корінь ст. сл, л'Ьл'ь також виражений у латинськ. 

Іерібиз (гарний, хороший) і латв. Іаїрпиа. 
У нашій книжній мові XVI-XVII вв. були слова 

пота (красота), лінішь (кращий), ліпшій (кращий), лііп- 
Ш'Ьйшїй, нел-Ьпьій (глупий), неліпость („неліпиця”, глу- 
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лота), великол'кпіє (величавість), всликол'Ьпньїй (знаме¬ 
нитий, величавий). 

На Наддніпрянщині серед народу переважало слово 
„луччий”, а його синонім — „ліпший” завжди переважав 
серед українців у Галичині. 

На Волині в мові селян узагалі не було слова „ліп¬ 
ший”, — замість нього вони завжди вживали слово „луч¬ 
ний”. 

Наші письменники ХУІ-ХУІІ вв. уживали обидва ці 
слова, 

„Лучшій — ліпшій”. Лекс. 1627. 110, 
У Б. Грінчснка (СУМ) є і „ліпший”, і „лучний”, а та¬ 

кож: „лучне", „луччати”. 
„ЛІ пше пізно, як ніколи" з франц. „Міеих уаиі 

іаічІ чиє іатаїз”. 

Ліра — музичний струпіти інструмент, що формою 
трохи подібний до гітари, але без шийки; струни закриті, 
крутиться корбою, немов шарманка (польське каїагупка). 
Інструмент цей прийшов в Україну в середні віки з за¬ 
хідних країн Европи, але о Україні він зберігся до наших 
часів, а в інших країнах він уже давно вийшов з ужитку. 

Коли, напр,, поляки говорять про лірника, то конче 
додають „український”: „Іігпік икгаіпзкі” (див. Брюкнер, 
5ЕІР), 

Лірники — старі сліпці —- цс були „старці Божі”, що 
ходили по селах, грали й співали побожні пісні на цер¬ 
ковних празннках, на відпустах і т,д. 

Аж до часів Другої світової війни славився Почаїв на 
Волині своїми лірниками, які грали й співали побожні піс¬ 
ні прочанам, що приходили до Почаївської Лаври, 

Образ „почаївського лірника” увіковічнив одним із 
своїх дереворитів один із сучасних славних мистцїв —- во- 
линягі О. Шаткївський. 

„Ліра" — слово грецьке („Іуга"), але наше ліра — це 
не такий самий музичний Інструмент, яким була ліра ста¬ 
рогрецька. 

Лірою давні греки називали той музичний інстру¬ 
мент, що був подібніш до сучасної арфи. Греки співали 
в супроводі гри на лірі, 

Лекс. 1629: Лйра — скрнпйца. 
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Ліс — масова сукупність дерев на даній площі землі. 
Ст. сл, л’Ьс, болг. лес, серб, ліїіес, рос. лес, чеське 

Іез, польське Іав. 
Грецьке сіавоз, лат. зііуа, нім. \УаМ, фр. £оге! (звідси 

англ. £огез£). 
Корінь ст. сл. слова л-Ьсг не віддзеркалений в тих сло- 

вах індоевроп. походження, що є його відповідниками. 
Похідні слова: лісок, лісочок, лісовий, лісовик (жи¬ 

тель лісистих околиць, дроворуб, а також Лісовик — уяв¬ 
ний божок лісів), лїса (огорожа з лози), ліщина, лїско- 
вий, узлісся, пролісок, лісник. 

Назви місцевостей: Підлісся, Залісся, Злліщпкм. 
Прізвища: ПІдлісецький, Заліський, Заліщук, Лісовий. 
Геогр. назва: Полісся, звідси: поліщук, поліський. 
Лекс. 1627. 454: Сілуан — лісник. 

Ліста, місц. — список; з польськ. Іініа, а це з італій¬ 
ського Шіа. Слово це прийнялося в українців у Галичині. 
На Наддніпрянщині воно не відоме, і в укр. літерат. мові 
воно не вживається. 

Літати — рухатися на крилах у повітрі. Ітератив сло¬ 
ва летіти. 

Див. д е т і т и. 
Слово о п. І. 1187 р.: Летая умомь лод облакьі. 

Літера — буква; прийшло до нас із польського Шега, 
що походить з лат. Ш(і)ега — написаний знак; гр. угат¬ 
иш. 

Похідні слова: літеральний (буквальний, дослівний), 
література, літературний, літератор, літераторка. 

Лекс. 1627. 458: Назьшают ся теж стихІами н літге- 
рьі азбучньш. 

Там таки, 154: 3 межи азбуки котрая літера. 
Т. т„ 224: Єдна л'Ьтера гласная, сколко л^тер. 

Література — писемні твори; з латинського Шегаїига 
— все те писання, що складається з літер. (У давніх рим¬ 
лян словом Шегаїига називали також азбуку). 

Література є різних родів: релігійна, філософська, на¬ 
укова, художня. 

Художнюлітературу французи називають тер¬ 
міном ЬеІІеа - Іеигез (або Ьеііез Іеїігез). 
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У нас занехали наше старе означення (яке ще навіть 
по Першій світовій війні зберігалося в Галичині) крас¬ 
не письменство. 

А тепер ось пишемо „Історію української літератури”, 
а це означення саме собою не каже нам, якого роду 
ця література. Художня? Чи наукова? 

Літо — найтепліщї місяці в тому кліматі (підсонні), 
де є чотири пори (сезони) року. 

Ст. СЛ. Л'ЬТО, 60ЛГ. ЛЛТОн серб, льето, чеське 1£іо, поль¬ 
ське 1а Іо. 

Корінь ет. слон. л К т о пс засвідчений відповідниками 
цього слова в інших мовах Індоевр. сім'ї; суч. гр. каїокаїгі, 
лат, аезїан, фр. Геіе, нім. Зоттег, апгл. зиттег, 

Брюннер (5ЕТР) думає, що це слов'янське слово по¬ 
стало пізніше, цебто незалежно від праіндоевропейського 
мовного грунту, 

У всіх слов'ян слово Іеіо уже давним-давно набуло 
собі й другісне значення, цебто стало синонімом слова 
рік. І це його другісне значення збереглося і в нашій 
літературній мові; пор. у Т. Шевченка: „Три літа” (в зна¬ 
ченні: три роки). 

Це його другісне значення наявне також І в таких 
словах: підліток, нелітній (неповнолітній), малолітній, 
повнолітній, повноліття, малоліття, многоліття. Тому що 
це другісне значення слова літо (множ, літа) в нас 
дуже старе, сильно закорінене й дуже розгалужене, — 
отже усунути його не можна (та й не треба), то — недав¬ 
нє введення штучного н неприємного (бо воно „вухо рі¬ 
же”) новотвору -річчя (иапр. „5-річчя”) замість нашого 
традиційного, природнього -ліття (напр., 5-ліття) жадною 
потребою практичного, логічного та естетичного характе¬ 
ру не оправдане. 

Якщо б тут ішлося не про літа, а про р і ч кй, то без¬ 
перечно, що можна було б говорити про -„річчп”: узрїч- 
чя, межиріччя, триріччя І т. ін. 

Літопис — хроніка: слово це — калька грецького 
сЬтоподгарІюз: сЬгопов — час + £тарЬо — пишу. У стцсл. 
мові л'Ьтописаниє. 

Староукр. л%топись, болг. літопис, серб, летописи 
(анади, хроніки), чеське Іеіоріз. 
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У нас непотрібно уживають слово анали — з лат. 
аппаїез (річники) -— від лат. аппиз (рік) та „хроніка” 
(з гр. сЬгбпон — час), коли маємо своє слово літопис; 
а звідси: літописець, літописний, літописання. Напис на 
Тмутор а панському камені 1068 року: „В'ь л^то 6576" (цеб¬ 
то 1068-го року) — це зразок нашого давнього літопис¬ 
ного записування подій за „літами" (за роками). 

У наших письменників ХУІ-ХУІІ вв, слово Л'Ьто (ви¬ 
мов. літо) має такі значення: „время, роїсь, част^ годт», 
годище. — На всякеє лізто — по вся лізта, на каждьій 
рок-ь” Лекс. 1627 р. 

Ст. сл. го дина колись також означала р і к| бо це 
димінутив ст, сл. годт», що означає р і к, У болгар і сер¬ 
бів слово г 6 д и н а і досі не має іншого значення, а тіль¬ 
ки рік. 

ЛІтостротон, арх. — див. ґ а в в а т а. 
Походить з гр, Шозігоїоп — камінна підлога; Шоз — 

камінь, зігоппутпі — я стелю. 

Літургія — Служба Божа (Богослуження), в якій 
звершується Таїнство Причастя (Євхаристія); з гр. Ьеі- 
іиг£Іа; Іеііоз — прилюдний, громадський + ег^оп — діло, 
чин. 

Лекс. 1627. 429: Литургїя — Священная Служба. 
Літургія Святая. Катих. 1645 р. 49. 

Ліхтар -— закритий з усіх сторін склом підсвічник; 
з польського ІісЬіагг. а це із старенім. Ііиіііаеге — під¬ 
свічник; суч. ЬеисЬїег. 

У Житомирській Євангелії 1571 р. (Матв. 11): лех- 
тар. 

Лекс, 1627. 216: Св^тилник — походня, лампа, кага- 
нец, и л’Ьхтар, Тут же: лямпа, Св'Ьщник — ліхтар. 

Ліцитація — публічний продаж чиїх речей уповнова¬ 
женою особою по таких цінах, „хто більше дасть”. Сло¬ 
во це прийшло до нас із польського Исуіасіа, що похо¬ 
дить з франц, 1Ісі£а£іоп (того ж значення). 

У російській мові а у к ц и 6 н (ліцитація) походить 
з нім. Аикїіоп (ліцитація), що є версією середньовічно- 
латиського аис£іо (публічний торг). У старій лат. мові 
слово аиейо означало зростання чого (все більше Й біль¬ 
ше). 
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Також з лат. аисііо походить англ. аисііоп (ліцита- 
ція). 

Російська фраза „продавать с молотка” (продавать 
шляхом ліцитації) походить з того, що коли хто дав най' 
вищу ціну, і ніхто вищої не дає, то продавець стукає мо¬ 
лотком об стіл — на знак, що це продано. 

Лічба, арх. — звіт; з польського ІісгЬа, яке коло 
ХУ-го в. прийшло з Чехії в Польщу, і заступило ста- 
ропольське еяузіо. Згодом поруч слова ПсгЬа появилося 
в польській мові слово гасЬипек (з нім. гесЬпеп — числи¬ 

ти). І польську фразу гасЬипек” (здавати звіт) 
почали перекладати „давати лічбу” (з польським ІісгЬа). 

Дадуть люде личбу зо всЬхь своих^ь мьіслій, Катих. 
1645 р. ЗО. 

Там таки, 37: И прибьівлло их*ь вь лйчб*Ь на кождьтй 
день. 

Т. т, 78: Учинки Самі, Хрїстос вгїличати будет. 
Т. т., 125: Волосьі вашн всЬ на голові сут поличеньти. 
Т. т., 35: Узнать: вмличйєгь Апостолів. 
Лекс. 1627. 95: „Исчнтлто — тшлнчую", 
У стцсл. мові слово личіїти означає „оповідати", 

„оголошувати”. (Таке значення його колись було в усіх 
слов’ян). 

Звідси в нашій книжній мові було слово „обличити”, 
цебто викрити що затаєне, здемаскувати. 

Ст. слов, лнчитн набрало собі другісного значення: 
„числити" — найперше в чехів. Г це його другісне значен¬ 
ня запозичили собі від чехів поляки (в ХУ-ХУТ вв.), а 
від поляків узяли його й ми, та почали вживати як сино¬ 
нім свого „числити". 

А коли поляки, крім цього, ще взяли собі від німців 
слово гесЬпеп (числити) і переробили його по-своєму 
на гасЬо\уас”, то й ми собі його взяли від поляків, і так 
уже маємо й „рахувати” (замість свого „числити"). 

Лїя, Лея, жін. ім’я — через церк.-слов. прийшло до 
нас із староєвр. мови. Значення його: „працьовита". 

Лекс. 1627. 429: ЛІя — працовитая. 

Лоб — чоло. 
Стцсл. льб'ь (ч£реп), білоруське лоб, рос. лоб, чеське 

ІеЬ, польське ЗеЬ. 
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Пор. гр. ІорЬоз — потилиця, тохарське Іар — череп, 
голова. Стцсл* прикметник льбьнь означає „переповий”. 

В Євангелії стцсл. „краниєво М'Ьсто”, або „краниниє- 
но мТіСто”, (з грецького кгапіоп іороз - - місце черепа), 
або „л'ьбьиоє лгкето”, означає Голгофу, 

У фразеології: „У нього того на лобі не написано1** 
Удавнину, кого засилали далеко за тяжкий переступ, 

того „клеймили” — ставили клеймо на лобі І на щоках, 
а саме: на лобі В, на правій щоці О, а на лівій Р, виходи¬ 
ло БОР, що кожному кидалось в очі. Рани посипали по¬ 
рохом, тому вони не зникали* Тільки 1863-го року закон 
про клеймління був у Росії (і в Україні) скасований* 

„Забрити лоба” — прийняти на військову службу* 
При оглядинах покликаних, хто був гідний на цю 

службу, тому ГОЛИЛИ КОСИ.1 
„Скажи дурному поклони бити, то він лоба розіб’є”. 
„Стукни себе в лоб!” (Опам'ятайся!). 
Прізвища: Лобар, Лобачевський, Лобач, Лобич. 
Пейоративні похідні слова: туполобий, твердолобий, 

лобатий* 
Техн. знач* у виразі „лобовий зудар” — зудар фрон* 

тобою частиною; напр. лобовий зудар авт (коли перед 
одного авта зудариться з передом другого авта)* 

Лобода — рід бур'янів; з полов* алабута, татар* ала- 
бота того ж значення, рос. лебеда. (Дм. 561). 

В укр. мові це слово розкоріпслс: лпбїдкл, лободя- 
ний, лободнпка — каша з пшона й молодої лободи* 

У народи* пісні: „Постав хату з лободи, — до чужої 
не веди!” 

Прізвища: Лобода, Лободовський, Лободич, Лобо- 
дяннж* 

Логвин, ч, ім'я — Із церк-слов. Логгннь, з лат* Ьоп- 
£ІП115 (з лат. І0Ї1£И5 — довгий). 

Греки писали це латинське ймення „Ьо^іпиз”, латин¬ 
ська звукосполука п§ в них писалася £§, а читалася п£. 
Тому що це латинське ймення ввійшло в церк.-слов* мову 
з лі о ви грецької, то й писалося воно в ній за грецьким 
звичаєм „Логгин'ь”. А в укр. народній вимові воно зву¬ 
чить „Логвин”* 

Лекс, 1627 р. 429: Лоїтіїгь — смишляяй глубоко або 
долгій. 
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Логіка — наука про закони правильного пов’язуван¬ 
ня ідей, з яких складається думка. 

Грецьке слово Іодоа означає д у м к у взагалі, а зокре¬ 
ма й ті сказ а ну ду м ку, і саме тому в цьому (другіс- 
йому) значенні Іо^оз також визначає слово. 

Збірник трактатів старогр, філософа Аристотеля (384- 
322 перед Н. Хр.) „Ог^апоп” започаткував собою логі¬ 
ку як науку. Грецьке означення „Іо^іке іесЬпе” (техніка 
мислення) згодом (значно пізніше) скоротилося і звідси 
термін „логіка”. 

Лекс. 1627. 430: Логіка, діалектїка — розмова, бесФ- 
дованьє, или нстинньтх н ложньїх розсужденіе, 

Логофет, арх. — секретар; з гр. І0£0рЬє£е5 — той, хто 
вислухує звіти; канцлер візантійського імператорського 
двору; з гр. Іо£оз — слово + ШЬеті — звітувати* 

Лсісс. 1627. 430: Словоположник, рахмистр, писар ра- 
хованья н уважанья. 

Логофет у Молдавії й Валахії — управитель дер¬ 
жавної канцелярії, з гр. рум. Іо£о£аі. Часте в молдавських 
грамотах. 

Див. канцлер. 

Ложечка — маленька ложка. 

Стцсл. л'ьжнца, болг. лт^жица, серб, лажица, рос. лб- 
жечка, чеське йіісе, польське іукесгка. 

В інших монах шдоеврон. сім’ї немає таких підітопіл- 
ників, що виражали б коріеіе> ст. слов. слова .тьжица (лож¬ 
ка). 

Пор. н. гр. киіаІІ, апгл. зрооп, нІм. Ьо££є1; фр. сиіііеге. 

Часто цитованого в зв’язку з цим латинського слова 
1і§и1а не слід брати до уваги, бо це ж упрощена форма 
слова 1іп§иІа, основне значення якого —- „язичок” (від 
1іп£иа — язик). Слово Ііп^иіа значно пізніше набуло со¬ 
бі другісного значення — „ложка”. Але основним латин, 
терміном для означення ложки завжди було слово сосЬІеаг 
— вед лат. сосіїїеа (мушля), іцо походить з гр. косіїїїаз 
(того ж значення), 

Англ, зрооп (із ст. англосакс, зроп; пор. ст. нім. зрап) 
первісно означало тріску. 

Лекс, 1627, 427: Лавїда — ложечка. 
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Лоза — рід куща з родини верби; місцеве — вербо¬ 
ліз; болі'* лоза* серб, лоза, рос. лоза* чеське Іохп, польське 
іога* 

Ст. сл. доза іш.зпачлло не тільки лозу в нашому 
сучасному значенні цього слова, але й також виногради¬ 
ну (шшогрлдну „лозу") і т* ін 

В інших мовах індоероп* сім’ї немає таких відповідни¬ 
ків ст. слон* слова лоза, що віддзеркалювали б його ко¬ 
рінь, і тому походження його треба вважати неясним* 
Похідні слова: лозина (збірна назва лози), лозинка, лі- 
зочка. 

Назва села Лози на Крсм’янеччині. 
Прізвища: Лозовчук, Лозович, Залозецький* 
У народи, стилістиці: „гнучка, як лозинка1’* 
Лекс. 1596: Ваіє — розкй з кігЬтов, лози, багнята. 

Ломака — поліно; походить від слова ломити; ст* 
сл* ломити; болг, ломя (ломлю), серб, ломити, рос* ло¬ 
мить, чеське Іотіії, польське Ьтіс. 

Пор, литов., латв. й пруське Іітїї (зломитися); 
лит, Іатіпііі (ломити). 

Ломакою колись називали тільки невеликий ку¬ 
сок відломаного дерева* 

„Ломачки” — дрібні екттки дерева на підпал. Пор. 
у Леоніда Глїбова („Собака її кінь”): „Хвіст здоровенний, 
як ломака, а сам такий страшний!” 

„Ломитися в відкриті двері” (з фр. епїопеег ипе 
рогїе ошгегіе), 

Лбнгин — див. Л о г в и п. 
Лекс. і627. 42І): Лоітіїг — смьішляя глубоко або дол- 

Гій* 

Лоно — груди, або тільки нижня частина (передня) 
торсо. (Найчастіше це відноситься до жінок). 

Ст. слов. лоно; болг. лоно, рос* лоно, чеське Ійпо, 
польське Іопо. 

Походження цього слова неясне* 
Слово о п. І* 1187 р*: Спишуть ми великий женчюгь 

на лоно. 
Лскс. 1027. Ш: „НТ-дро перси, пазуха, лоно. Лоно 

з нядром за одно ся часом розумізєт. 
Лоно Авраамове — місце перебування праведних 

людеіі но їх смерті, як навчає Талмуд. (Кідлушіи 726), де 



читаємо: „Вій сьогодні сидить на лоні АгараамовІм”. Те 
саме знаходимо н Єн. Луки 16. 22: „Та ось сталось, що 
вбогий умер, — і на Авраамове лоно відвезли його Ан¬ 
голи”. 

Лоп! — звуконаслідування удару крилами; звідси 
„лбпкати” крилами. 

Лоскотати — делікатно доторкатися пучками пальців 
до тіла в тих місцях, що чутливе на подразнення, і таким 
чшіом спонукувати людину до нестримного сміху. 

Рос. лоскотать, польське ІанкоШс, н, лужицьке Іазко- 
іас, їозкоїіас, верх, луж, Іазкокіз. 

Виводити це слово від „ласка11, „ласка™”, як це чи¬ 
нить Вернекср, а за ним І Фпсмер, ледве чи можливо. Гр. 
^аг^аііза, лат. іІШІаЦо, апгл. Іісііп^ і ній. Сегаззеї свід¬ 
чать, що їх значення виражають гаптичні (дотикові) вра¬ 
ження. Шляхом вираження гаптичного враження, мабуть, 
постав і їхній слов’янський відповідник. 

Лекс 1627. 221: Лоскотаньє, ґез, тйчка, лоскочу. 

У старих українських повір'ях слово „лоскотати” по¬ 
в'язане з муками, бо русалки вночі на смерть „залоско- 
чували” таку людину, яка попалася їм на березі ріки. 

Лось, зоол. — найбільший рід козла. 

Староукр. лось, рос. лось, чеське І05, польське Ї05. 
ГГрпслов. *о1зь, лат. аісез, грн аіке, старонім. еісіі, англ, 
еік. 

Лосиця (самка), лосеня, лосина (м'ясо з лося), ло- 
ешшй. У східніх слов'ян словом ..Лось” також називалося 
сузір'я (констеляція), яке тепер називаємо Великою Мед- 
веднцею. 

Лот — бібл. чол, ім'я; церк.-слов, Логь — староевр. 
ім'я, що означає покрбв (від слова покривати). 
Див. Соляр. II. 503. 

Лекс. Ш27. 431: Лот — обшшеньїй або звязаньїй, або 
окрьітйй, або живиця дорогая, которая казьтваєтея стак- 
ти. 

Лотерея — гра (за огтлаченням квитка), в якій мо¬ 
жуть виграти якусь річ або гроші ті, що мають щастя. 

З італ. Іоііо походить італ. ІоіегІа, а з нього франц. 
Іоїегіе, нім. Ьоїїегіе, голяид. Іоїегі і т.д. 

Див. л о т т о. 
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„Лотерея” в укр. літсрат. мові — це слово, що 
в цій формі прийшло до нас із рос. „лотерея”. У Росію 
це слово прийшло з німецького Ьоіїегіе або з голянд, 
Іоіегі на переломі ХУП-ХУПІ вв. 

У Галичині завжди вимовляли „льотерія" — під впли¬ 
вом польськ, кгіегіа* 

Лотоки — протік для води, що спадає з висоти вниз 
на млинове колесо І своєю силою порушує його, а з ним 
і всього млина. 

У польській мові це слово наявне в одтшній формі: 
Іоіок. 

Походження цього слова неясне* Брюкнер думає, що 
в польську мову воно попало може й Із східнослов'ян¬ 
ських мов. 

Лотр, арх. — негідник; до нас прийшло з польської 
мови (їоіг) і вживалося в ХУГ-ХУІІ вз. 

Лотрів, сквернавь'гй. Син. 16* 
Лекс. 1627. 448: Рака — блазен, голота, гултак, не- 

цнота, лотр и проч* 
Там таки, 220: Мерзеньгй, лотр, штука лотровская. 
Т, т„ 319: Непреподббнод'Ьлател'ь — лотр, нецнбта, 

нічого доброго, 
У польську (а також у чеську — Іоїт) воно прийшло 

(десь у XVI в.) із старопім. ]о£ег (шибайголова)* 

Лбхпути — сумувати. 
Слово це добре відоме в Галичині й на Волині, але 

зовсім незнане на Сході. 15. Гр. Н* 378 дає „дохнути -— 
бьіть в отчаяігіи” з Н* Волин. повіту: Чого ти так лох- 
неш? У Галичині: лохне ми ся — мені сумно, тоскно* 

„Укр.-рос. сл.” т. II ст. 459 зовсім не подає цього сло¬ 
ва* П Ільїн. в Р*М* 1933 р* ч* 3 поєднує це слово з іидоевр. 
*Іик5-1ик. 

Сам пень -лох- (страх, ляк) поширений у нас з різ¬ 
ними приставками: переполох, переполохати, полох, по¬ 
лоханий, полохання, полохкий, полохливий, полошити, 
сполох, сполохати, сполошити І Ін. 

Лоша — кінське маля; з тюркського (через крим.- 
тар.) Іаза (кінь)* Звідси також наше „лошак" (молодень¬ 
кий жеребчик). 
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Було в пас і слово лошадь (із тюрк. Іава), що 
засвідчене в Лаврентієвому літописі під 1111 роком: 

*,Начнеть смерд'ь тогь орати лошадью тою”. 
Похідні слова: лошиця (молоденька кобила), лоте- 

ті, лошнчкл, лошачок і г. ін. Рос. лошадь е синонімом 
слова конь. 

Дубні, род. в. Лубемь, староукр. Лубень — стародавнє 
місто на березі ріки Сули. Назва походить від ,рлуб” (ко¬ 
ра, лико). 

Повість временішх літ (1112 р.); „Идоша к*ь Дубну”, 

Любомудрїє, арх. — див філософія. 

Луг, -гу — низьке рівне місце під лісом, поросле тра¬ 
вою й кущами; взагалі мочариста місцевість, 

Ст. слов. Ідірь; болг. льг('ьт) серб, луг, рос, луг, сло¬ 
венське Іо£, польське 1е£, 

Пор. литовське 1еп£е — лужочок між двома пагор¬ 
бами. 

Слово о п, І. 1187 р.: Потече кь лугу Донца 41, 

Лук — рід давньої зброї: до кінців лука (каблука) 
приаязана туго натягнена тятива, якою випускається стрі¬ 
ли, 

Ст. слов. їфісь; болг. .тпж, серб, лук, рос. лук, чеське 
Іик, польське їрк, 

Пор, лит, Іапказ (дуга* каблук), латв. Ійок (каблук, 
дуга)* лит, Іелкіі (гнути). 

Похідні слова: каблук (дерев’яна дуга), каблучка 
(перстень, обручка), лукавий (нещирий)* лукавити (кри¬ 
вити душею), 

„Лук — оружіє татярскоє”. Лекс, 1627, 110, 
Слово о п. І. 1187 р.: Луци у них напряжени. 

Лука — сіножать, сінокіс; давніше значення: низька 
місцевість біля ріки* яку часто заливає вода, обхоплюючи 
її формою лука (дуги). 

Ст, слов. Ірка, болг, лтжа (вигиутість), лугін (вигін для 
худоби), серб, лука (луг, пристань), чеське Іоика (луг), 
польське Іака (сіножать) — пор. назву міста Озігоїрка. 

Лит. їапка (затока, залив)* латв. Іапка (подовгаста 
низька рівнина), 

Лекс, 1596. 29: Село — поле, лука, сіножать. 
Лскс, 1627. 218: Сізножать, лука. 
Назви місцевостей: Краснолука, Лужани* Лукавйця. 
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Лука, ч. ім'я — із церк,-слов. Лука, староввр, значен¬ 
ня якого: воскреситель. 

Лекс, 1627 р, 430: „Лука — євр, в-вскрешаяй, самому 
з мертвьіх встаньє, Лат.: от св'Ьтлости, или разумен”. 

Прізвища: Лукащук, Лукащевич. 
Лукавий — нещирий, дволичний, злий. 
Лекс. 1627, 318: Лукавен — злостдивьій, шкодлйвьій, 

незйчливьій, нещйрьій. 
В Євангелії: Лукавий, ст, сл. лукавий — диявол. 

„Избави нась огь лукаваго” — від диявола. Старіший 
вираз: Избави пасі^ огь неприязні'' *— від диявола, 

„Нехай буде ваше слово так-так або ні-ні, а що біль¬ 
ше цього, те від лукавого!” Мтв, 5. 37. 

Див, лук, 

Лукйпа, ж, ім’я — див. Лука. 

Лукій, ч, ім’я — из церк.-слов. Лукїй, а це з лат. Ьи- 
сіив (від лат, Іих, род, відм. Іисїз — світло). 

Лекс, 1627. 430: Лукій, от св^тлости, лат. 
Народне Луць, Луцько. Прізвища: Луцгок, Луцький, 

Луцмк, Луценко, Луцишин, Луцкевич, 

Лукія, ж. ім’я — з церк.-слов. Лукїя, а це з лат. Ьисіа 
*— світла. 

Народне: Луцйна. 
Див. Лукій. 

Лукіян, Лук’ян, ч. ім’я -—з церк.-слов. Лукіанті, з лат, 
Ьисїапиз — від іих, -сів. 

Див, Лукій. 
Лекс. 1627. 430: Лукіан — чуден: имя, иже в день яс- 

ньій неделньш при полудни уродившогося. Латинськи Лу- 
ціаіг, то ест агЬ'їлозслси. 

Прізвища: Лукіямчук, Лук’япенко. 
Лукомор’я — морський залив (затока). Складне сло¬ 

во: лук + море. 
Див. лук. 
Староукр. форма було „лукоморіє”. 
А ще старша форма — „лунь моря". 
Слово о п. І. 1187 р.: А поганого Кобяка из-ь луку 

моря вьіторже. 22. 
ЛукуллІв бенкет. — Луцій Лукулл (106-56 рр. до Хр.) 

був римським полководцем і консулом, але він п рос лави в- 
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ся своїми розкішними її ненажерливими бенкетами. Грецію 
кий письменник Плутарх пише про нього: 

„Щоденні бенкети виявляють з Лукуллі людину не* 
давно розбагатілу. У нього пишалися пурпурові килими, 
дорогоцінними каміннями оздоблені чаші для вина, хори 
її музика при бенкеті. Він хотів показати себе перед прос¬ 
тими людьми різними 'істинами, по-мистецькому, з вели¬ 
кими витратами приготовленими тістечками”. 

Звідси її постав вираз „Лукуллїв бенкет”, — так звуть 
багаті бенкети. 

Одного разу Лукулл вечеряв сам, тому слуга не подав 
йому надто розкішної вечері. Лукулл висварив за це слу¬ 
гу. Слуга виправдувався, що сьогодні ж немає гостей, 
Лукулл закричав: 

„А хіба ти не знаєш, що я сьогодні приймаю самого 
ЛукуллаГ' 

Луна — відгомін, відголос. 

Слово „луна” в цьому значенні є тільки в укр. мові, 
І воно, мабуть, постало в нас як звуконаслідування. 

Поріви. у Т. Шевченка: „Піде луна гаєм”. 
Лунає пісня; лункий, лунко, лунати. 

Луна, арх, — назва планети, ідо в нас Місяцем 
зветься; з лат, Іипа. (У рос. мові місяця далі називають 
цим лат. словом). 

Лекс. 1627, 413: Луна або м*Ьсяц. 
Від лат. Іипа походить Іипаїісиз, а від нього — „лу¬ 

натик” (причинний). 
„Луна — місяць, Лунящійся — люнатік”, Лекс, 1627, 

110. 
Луп, арх. — вовк; з лат. Іириз. 
Лекс. 1627- 431: Лупи -- лат. волк. 
Луп!— рухонаслідуиаипн повіками, звідси: лупати 

очима; вилупити (вибалушити, витріщити) очі. 
Луп! луп! — звуконаслідування удару; приспів у ди¬ 

тячій мові: „лупу-цупу, лупу-цупу! 
Лупити (бити), вилупити, аилупцювати (вибити), на¬ 

бити, лугшя дати (те саме). 
Луска — покриття шкіри риби й плазуна. 
Церк.-слов, І староукр. луска, серб, льуска, чеське 

Іизка, польське Іиака, рос. луска (шелуха, кбжица). 
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Лит, Ііїкзіаз — шкаралуща; латв. Іайвка — черепок, 
Іайкзкеі — лускати. Луска — це також покриття зерен 
гречки. Порівн. слово лущити. 

Лекс, 1627. 305: Чешуя — луска рьібяя. 

Лушпа, лушпини, лушпиння — шкірка з бараболі, яб¬ 
лука, грушки; шкаралуща з яйця, горіха. Слово це поста¬ 
ло а говорах східнослов'янських мов Із старослов. (і 
староукр.) луспа, (Слово „лушпинь!” є і в російськ. діа¬ 
лектах). Слово луспа було в укр. книжній мові; озна¬ 
чало воно полову, луску, лупу; болг. і рос. луспа, поль¬ 
ське їизріпа (з тим самим значенням). Слово луспа — 
це, мабуть, контамінація слів луска й лупйна. 

Слово лупа {йор, лупити), луспа, луска (і л у с- 
кати та лущити), лу ш тт а {лушпини, лушпиння) ма¬ 
ють спільний праслов. (І праіндосар.) корінь *Іи-. 

Лусь! — звуконаслідування тріску чого, коли воно 
розривається. Склянка лусь! Звідси: луснути, лускання. 
Подвійна форма лулусь! Звідси лулуснути — сильно 
тріснути. 

Від „лусь” походить слово „лускати”. Напр., лускати 
зернятка які. Лускання зерняток. 

Луч! алуч! —- вигук на корову, або вівцю, щоб відій¬ 
шла від решти череди, 

Луч чий — ліпший, кращий. Стцсл. лучин, лучьши, 
луче. Давнє значення ст. сл. лучин було: „більш підхо¬ 
жий”, Корінь тон самий, що и ст. сл. дієслова лучити. 

Слово о п. І. 1187 р,: Луцс ж потяту бьгпь 
Лекс. 3627, 158: Пл'Ьска — лущйнка, з которои жолуд 

або ор*кх вьіпадаєт. 

Любий — милий, близький, улюблений. 
Див. любов. 
Слово о п. Г. 1187 р.: Врьже Всеслав жребий о діви¬ 

цю себіз любу. 
Любисток — рід рослини, лат. назва якої І^ізіісит 

оШсіаІІе”, а грецька Іі^узіікоп. 
Німці колись помилково переклали цю латинську наз¬ 

ву як нібито чар-зїлля, що викликує почуття кохання 
(иїм. ЬіеЬе), і зробили з цього ЬіеЬзіоскеї, 

Поляки позичили собі це слово в німців і зробили 
собі з нього Іціжгсгук* а потім — ІиЬсгук. А ми взяли со¬ 
бі від поляків, і переклали як „любисток”. 
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Т так народня етимологія лат, істібіісіші дала нам 
„чар-зілля на любов'7 — „любисток”, 

В укр, фольклорі: „Чи в любистку ти купався, що ти 
мені сподобався”. Чуб. „Труди”, 75* 

Порівп. барвінок. 

Любо, арх* — див. а л ь б о, або. 
Слово о п. Г. 1187 р.: А любо испити шеломомь Дону. 

Любов — почування глибокої симпатії до кого. 
Ст, слов. люби, род. відм. любове; рос, любовь; серб, 

льуби, льубав. 
Пор, староінд. ІбЬЬав (бажання, жага); старонім. ІіоЬ 

(дорогиГї, милий)» суч. мім. ЬїеЬе (любов). 
Любов до Господа Пога. Кптнх. 1645 р. 756. 
Лскс. 1627. 431: Любьї — милость. 
Людмила, ж. ім'я — мила людям, ім'я своє, слов'ян¬ 

ське. Це вже вияснив Лекс. 1627. 431: „Людмила — прі- 
ЄМПЯЯ людям”, 

Люд, -у — народ. 
Стцсл. людь, рос. люд, словен. Цйгї, чеське Vи<1} поль¬ 

ське Іші 
Множина: стцсл. людне, болг. лйде, укр. люди, рос, 

люди, серб, льуди, чеське Іігіе, польське І1КІ21Є. 
Ст. сл. людинь. укр. людина, староукр, людянин-ь, 
Лнт. Іі&нсііз (люди), старонім. Пиі (народ), н. нім, 

Ьеиїє (люди). 
Той факт, що „люди” — цс множинна форма слова 

„люд", уже почав затиратися в нашій свідомості. І так, 
напр., у польській мові утворили собі другу множинну 
форму „ІисЗу” (від „Іиб”), бо „Іибгіе” вже почало сприй¬ 
матися як нібито множина слова сгїо^іек. 

Тільки українці утворили собі слово „людина” (від 
слова „люди”), щоб ним заступити собі слово „чоловік” 
(лат. Ьшю), яке в нас тепер почало означати те саме, 
що староукр. с у п р у г ь. 

Слово „люд” у нас уже фактично вийшло з ужитку; 
ми заступаємо його словом народ. 

У тих українських селах тіл Волині й Поліссі, що були 
далекі під міст, і селяни не липли свого національного 
(етнічного) означення, воші звали себе просто „людьми”. 
А що національне означення інших народів (поляків, 
німців і т. ін.) вони знали, то в них цілком природньо 
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виходили, напр„ такі питання (під час окупації України 
німцями за Другої світової війни): „Чи то пішли люди 
[цебто „наші”], чи може німці?” 

До 1926-го року в нас писали „люде”, а після того 
почали писати „люди”. 

Не толко люде, леч м'Ьста. Катих. 1645 р. 86. 
Похідні слова: людство; людяний (гуманний), людя¬ 

ність (гуманність), по-людяному; людство, людський (при- 
належннй до людей, або прикметний людині; напр. Лекс. 
1627. 439: Поб^да людская). 

Людина — людська істота; гр, апіЬгороз, лат. Ьото. 
У всіх слов'янських народів колись було слово Іигііпь 

(пор. наш архаїзм простолюди н), але в усіх них во¬ 
но вже вийшло з ужитку. 

* 

Першій людині Бог власної назви не дав, —- дав їй 
тільки загальну назву: Чоловік чи Людина (по-євр. асіат), 
і про це довідуємось не в перших розділах Світотворення, 
але аж у 5-м розділі в вірші 2-м: „Й того дня, як були 
вони створені, кликнув Вій їхнє ім'я: Люди на” (уа^ік’га 
еі-зетат: асіат). Як бачимо, Бог дав одне спільне ім'я 
чоловікові й жінці: Людина (асіат). Найкраще зо всіх 
імен! Пор. Єва, що перше ім'я мала ІззаЬ — Чоловічиця. 

** 
* 

У фразеології: „Людина доброї волі”. (Див. Єв. Лу¬ 
ки 2. 14). 

„Людина людині вовк”, з лат. „Ното Ьотіпі Іириз 
езі” —■ Ця сентенція походить з комедії староримського 
письменника Плавта (254-184 перед Н. Хр.) „Осли”. 

Люлі — в дитячій мові: спати І люля — колиска; лю- 
ляти — колихати до сну. На захїдніх укр. землях ка¬ 
жуть „колисати”. Слово „люлі” —- звуконаслідувальне. 

Люлька — трубка (рурка) з порожньою головкою, 
яку набивають тютюном І курять; з турецького (як і „ци- 
бух” та „тютюн”) ІйЬе. 

Слово Іиіка є і в польській мові, але в них частіше 
є слово £а]ка (з нім. Р£еі£е), по-російському трубка. 

Люстро — дзеркало; з польського Іизїго, а це похо¬ 
дить з нім. Ьіібієг чи з фр. їизіге ■— з лат. Іизігаге — 
блищати. З України і в Москву це слово пішло. 
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Сг. слов. зкрцало (зеркало — від зеркати, зиркати 
— дивитися) у нас змінили на „дзеркало", — подібно 
як стлроукр. „пчела" змінили на „бджола" (під впливом 
наслідування звуків бджоли). 

Лютий — див, календар. 
Назва цього місяця походить від укр. прикметника 

„лютий” (дуже сердитий), А в лютому в Україні зима най¬ 
більше лютує. 

Слово о ті, ї. 1187 р.: Скочи лютим зв'Ьрем'ь. 
У Галичині ще навіть після Першої світової війни ка¬ 

зали „лютень” — через уподібнення до „січень”. 

Лютня — стародавній струнний щипковий музичний 
інструмент арабського походження. З араб, аі-’йсі пішло 
італійське Ііиіо, а з ці.ого вже польське Іиіпіа і чеське 
Іоиіпа. До нас це слово прийшло з польського Іиіпіа. 

Лекс. 1596. 96: Гусли — арфа, лютня, скрипица. 
Лекс. 1627 р. 64: лютня. 
Там таки, 216: Свкрйль — музйка на кшталт лютні. 

Люцїфер, арх. — Сатана; з лат, Іих, род. відм. Іисіз 
— світло + £его — несу. 

Сатана прикидається носієм „розумового просвітлен¬ 
ня". 

Л юцй фер стал ся зльтм. Катих, 1645 р. 96. 

Лишиш — складова частинка селянського воза в Ук¬ 
раїні. Це внутрішня підпірка (спереду воза) драбини, а 
зовнішньою підпіркою є кліпак. Рос. лтошня, польське 
Іизпіа (діялект. Іиагта), чеське Шпе — із старонімець- 
кого ІінЬзе, яке має різні діялєктичиІ видозміни: Іїве, 
Іеизе, ІеисЬзе, Іііпзе, 

Лякатися — боятися; походить з праслов. що 
споріднене з лнт. Іепкіі, Ііпкїі („гнути”, — знітитися зо 
страху; стцсл. сьі^кр, сіЛезІЇ — („скривлю”, „скривлюся” 
зо страху). 

Серб, лецати се; чеське іекаіі; польське Іекас (зі§). 
Лекс. 1627. 266: Ужалатося — страшуся, лякаюся, зжа- 

хаюся, сполохуюся. 
Похідні слова: злякатися, налякати, лячно, переляк, 

перелякати, залякати, полякати. 

Ляля — дитятко, лялька в укр, дитячій мові. 
Слово це звуконаслідувальне: л я - л а. 



Лямснт, арх. - лемент; з польського Іатепї, що по¬ 
ходить з лат* Іатепїит —- голосіння (таке, як на похо¬ 
роні). 

У другісному значенні — це нарікання, бідкання* 
Лскс. 1627* 168: Скарга, лямент. 
Там таки, 211: Рьтдаю — ляментую. Рьіданіє — ля¬ 

мент* 
Т* т„ 155: Плакати — ляментувати* 156: Плач — ля- 

мент. 
Лат. Іатепішп — це те саме, що грецьке ііігепоз, 

а воно означає не звичайний плач, а голосіння* То¬ 
му в нас не цілком правильно перекладають твір „ТЬге- 
поз” Мелетія Смотрицького (к. 1578-1634) словом „плач”. 

Лямку тягнути — гірко працювати й жити в біді* 
Ляма чи лямка —- шлея, якою тягнули човни, 

або й малі кораблі, або дерев'яний прилад з прив'язаною 
до нього такою шлеєю; також ремінь чи шлея у носіїв 
речей. Бурлаки колись, коли не було пароходїв, тягли 
в Росії лямками кораблі по більших річках. 

У Б. Лепкого „Мотря” І: Треба тягнути лямку, поки 
не викопають ямку 174, Тягнемо чужу лямку, поки не по¬ 
кладуть у ямку 299. 

Тепер „тягнути лямку” означає важко, з трудом у без¬ 
силлі щось виконувати* 

Лямпа -— будь-яке світило: нафтове, лойове, оливие, 
електричне; з польського Іатра, що походить з иім. Ьат- 
ре чи з фр. Іатре, джерелом яких є лат* Іатра — з гр* 
Іагпраз, 

З України це слово пішло й у Москву, але росіяни 
вимовляють твердо: лампа* 

Лскс* 1627 р*: СігЬтнлшік — лампа, кашнец и л'Ьхтар. 
Належить до лампьі. Тут же свізда — лямпа. 

Там таки, 418: Кандйло — лямпа, каганец оливньїй* 
Т* т., 314: Судина, гожая ку иаливаню оливи в лямлу. 

Лямпада^— кольорова оливна лямпочка перед Іконами 
в Церкві; з церю-слов* лампада, а це — з гр* Іатрасіа 
— від слова Іатро — я освітлюю. 

Див. л я м п а* 
Лекс. 1627. 427: Лампада — св-Ьща* 
Ляп! —■ звуконаслідування удару чимсь мокрим* Звід¬ 

си: ляпати, ляпання, ляпнути* 
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Лясь 1 — звуконаслідування удару чим по чому. Звід¬ 
си ляскати, ляскання бичем, батогом, пугою (нагаєм). 

Ляський — те, тцо пов’язане з ляхом. 

Слово лядський появилося в Україні. 1 так у „По¬ 
вісті временних літ” під роком 1019 читаємо: „Проб^жа 
лядськую землю”. А під роком 1030: „Бьтсть мятежь в'ь 
ЗЄМЛИ ЛЯДСКІї", Тому в „Повісті временних літ” (1112 р.) 
„лядський” написано з малим юсом („І^сіьзк'ьіз”), який 
у нас згодом почав вимовлятися як я (замість #), то це 
значить, що це слово в доісторичних часах звучало в нас 
„лендьскій” (з носовою вимовою єн = §). 

Звідси воно в нас узялося -— не відомо. 

Коли був прикметник л я д ь с *ь к *ь і и, то мусів бу¬ 
ти й іменник „лядь” (з гіраукр. *1е<іь). І, звичайно, тільки 
з цього староукр, іменника (!^ лядь) постала в нас назва 
лях. 

Староукр, лядьскьш уже з давніх-давен почав супро¬ 
водитися його другісноіо версією (фонетичною) — „ляц- 
кьіи”. 

Слово о п. 1. 1187 р,: Сулици ляцкьіи. 

Слова „лядський” і „лях” колись не мали жодного 
образливого аспекту, бо назв „Польща”, „поляки” не бу¬ 
ло іде навіть у ХШ в. Поляки тоді себе тільки поляна- 
м и називали. (Але полянами називалися й тодішні 
українці в околицях Києва). Ба, ще навіть у XVI в. поля¬ 
ки на зміну — раз поляками, а раз полянами се¬ 
бе звали, про що свідчать польські писані пам’ятки того 
часу. 

То й не диво, що наші письменники в ХУІ-ХУІІ вв. 
для більшої певності далі їх по-своєму ляхами нази¬ 
вали. 

Див. Лекс, 1627. 433: Влох, чех, лях. 

Від слова лях мав би бути прикметник „ляський”. 
Пор. Пїдляшшн (земля біля ляхів) — підляський. 

Але такого прикметника в нас немає, бо в мові наро¬ 
ду зберігається прикметник „ляцький”, що походить Із 
староукр. лядьськьіи. 

А втім, виглядів на творення прикметника „ляський” 
(від „лях”) уже її немає, бо ці старі наші слова вже дав¬ 
но заступили слова „Польща”, „поляк”, „польський”. 
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Слова „лях" і „луцький*1 уже відчуваються як зне¬ 
важливі, 

Лятичів — Летичів. Як і багато інших назв міст 
і сіл наших, так і назву міста Летичева поляки сполонї- 
зувалн, і Лятичсвом (Ьаї,ус2бто) його назвали. 

І так у Чернігівській книзі міській з 1639 р. чита¬ 
ємо про тодішнього польського „внерала лятичевського". 

Лящ, лещ, ліщ -— риба породи карна; лат. назва 
Сургігпиз Ьгата. 

Рос. лещ, білорус, леїц, польське Іезгсг, ст. чеське 
Шезс. 

Походження цього слова неясне. 
„Росским язьїком и рпб'Ь имя єсть лащ", Лекс. 1627. 

114. 
У переносному значенні лящ — це полйчннк: „дати 

ляща" —- вдарити кого так, що аж „лясне11. 
Назву цієї риби („лящ") шляхом звуконаслідування 

пов'язали з поличником. 

Львів, Львова — найбільше місто західніх україн¬ 
ських земель. Князь Данило Романович, володар Галиць¬ 
ко-Волинської держави, заснував це місто (1256-го р.) і 
назвав його на честь свого сина „Львова городь", цебто 
місто Льва. 

Наше старе слово л е в і> (а також імення Лев) ко¬ 
лись відмінялося регулярно, згідно з нашими історично- 
фонетичними законами: лев, род. відм. льва, дав. відм. 
льву і т.д, — подібно як день, дня, днем, ДНІ. 

Але в говорах Наддніпрянщини згодом уподібнили 
родову форму льва до називної фомн лев, і з цього 
вийшло: лев, лева, левові і т.д., Та, звичайно, тих назв 
і прізвищ, що постали від слова на основі його давніх 
(автентичних) форм відмін, напр. Львів, Львович і т. ін. 
зміняти не можна на „Левів", „Левович”. 

Чужі назви Львова: латинська (з грецького) Ьеороііз, 
иім. ЬетЬегЕ, фр. Ьеороіе, польська рос. Львов. 

Льзя, арх. — можна, вільно, дозволяється; звичайно 
воно вживається з перечкою не: не льзя (не вільно). 

„Льзя" походить від „льга” (звідси ст. сл. льг-ькь — 
легкий); пор. рос. льгйта, польське иІ£а, укр. пільга( по¬ 
летіла) І т. ін. 

Слово о п, І. 1137 р.: Не льз-Ь 6Ь пригвоздити. 
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Льбля — сорочка, одежа в дит. мові. 
Льопі — звуконаслідування гри з водою. Звідси: льо- 

пати, льопатпсп, льбплиня. 
Льос, місц, — жереб; з польськ. Іоз, що походить 

з мім, Ьооз (жереб). 
Слово це прийнялося було на західніх землях Укра¬ 

їни; на Наддніпрянщині його не знають, Ьоз у поляків та¬ 
кож означає долю. 

Бирки или льоси — жребія. Син. 6, 

Льох — підземне приміщення; з польського ІосЬ (то¬ 
го ж значення), що походить з німецького ЬосЬ — діра, 
дупло. Слово це поширилося й закоренилося в Україні 
так, що майже цілком усунуло з обігу наше старе слово 
погріб, А ще в XVII в, наш писар записав у Полтав¬ 
ських актах (1669 р+): „Тьгє речи иемальїй час лежали 
в том пустом погребі”. 

А в самих поляків своє слово „роЕггеЬ” („погріб") 
ще десь у XV в. почало зникати під тиском німецького 
ЬосН-у, 

Великий і малий юси в тих старослов’янських сло¬ 
вах, що наявні в рукописі „Етимологічно-семантичного 
словника української мови” митрополита Іларіона, в пер¬ 
шій частині видання його друком були — через брак 
черенок кирилівського письма — виражені буквами у 
та я (на основі східньослон'янської вимови цих носових 
звуків). 

Тому що згодом у нас наладналася можливість ко¬ 
ристуватися черенками фонетичної транскрипції, в Дру¬ 
гій частині цього словника великий юс уже виражений 
буквою (?, а малий юс буквою £, 

І так воно аж до закінчення друку цієї праці. 
Слова від „колос" до „комільфо" включно встав¬ 

лені тут редактором, щоб хоч частково виповнити ту 
прогалину, яка постала через те, що в скриптІ бракува¬ 
ло того матеріалу, що мав бути в проміжжі між цими 
двома реєстровими позиціями. 

Увесь той ілюстративний матеріал (діалектичний і 
фольклорний), що походить з Волині, також поданий 
тут редактором. 
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